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BACCHI ORDEN

1. — Betedd OfdéH.





N:o i.

CEREMONIEL

på Bacchi Ordens dag.

Se menigheten,

Hör med trumpeten

Pukorna vid Bacchi Riddare-slag!

Två serviteurer

Bli Commendeurer

Af hans Orden denna dag;

Ordens Härolder Glock och Kämpendal

Bär sina spiror utan alt förtal.

Pukor. - - - Utan alt förtal.

* * *

Trohet bör lönas,

Tapperhet krönas,

Romersk dygd bör romersk ära få,

Segrande lansar

Bindas med kransar;

Bacchus ärnar lika så;
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Skattmästarn utaf Orden, Kolmodin,

För uti korset tvä förgylta Svin.

Pukor. - - - Tvä förgylta Svin.

# # #

Skyllra med glasen,

Rör orgel-basen!

Riddarena in i choret gä.

Tyst! Bacchus dubbar

Tvä käcka gubbar,

Stora hjeltar bland de smä.

Meissner til valspräk Tota die- för,

Nybom Plus ultra. Hör pukslagarn, hör

!

Pukor. - - - Hör pukslagarn, hör!

# # #

Undan för ropet!

Nystedt har stopet,

Planberg gär som Ordens Canceller;

Truppen sig sluter,

Ordens Statuter

ffiseph Israelson bär;

Ordens-peruken bäres i ett skrin,

Rensen den sätter uppä Kolmodin.

Pukor. - . - Uppä Kolmodin.

# * *

Sluta med glasen,

Pukor och basen!



Riddare-predikan hållas skall.

Se Ordens-prästen

Knäpper up västen

Och går modigt i sit kall.

Hör på Pratemus, hjelten i sin tropp!

Klockaren Trundman bär hans kappa opp.

Pukor. Bär hans kappa opp.

Alt skal sig skicka;

Låtom oss dricka

Friskt de nya Riddarenas skål!

Friska humeurer!

Hej Commendeurer!

Vivant i vårt våta prål!

Orden uplifvad, gammal är och vis,

Äldre än Ordo aurei velieris.

Pukor. Aurei velleris.
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N:o 2.

UTNÄMNING

hållen i Ordens-capillel af De Två Förgylla

Svin den 4 December 1767.

I dag har Bacchus haft Capitel,

Tvänne Ordens-herrar nämt,

Förtjente til sin Riddar-titel,

Dag och natt vid tunnan jemt:

Herr von Bercho främst,

Uti lag ej sämst.

Gu tår!

O tempora, o mores! han til valspråk får.

Nu får han Bacchi stora stjerna,

Två förgylta Svin — Ja men!

Det andra korset sägs man ärna

Holmström, actuarien.

Holmström, klinga nu,

Lefve jag och du

!

Och hör:

Nulla dus sim linea, han til valspråk för.



N:o 3.

RIDDARE-DUBBNING

den ig December 1767,

Gode Herre och Man,

Bacchus tagit dig an

At Riddare bli af hans Orden sä grann.

Var värdig och stä —
Men du tumlar ändä.

Sä lät Riddar-klockorna ringa och slä.

Fall pä knä bäda tvä!

Lät nu pukorna gä — - - - Pukor.

Von Bercho och Holmström nu dubbas de tvä.

Jag von Bercho stär här

Och jag lofvar och svär,

Sä sant som jag lefver och Riddare är,

Bli trogen vid glas,

Aldrig svika calas,

Men tugga min skorpa, när suparna tas —
Bacchus, mig ej försmä!

Lät nu pukorna gä — Pukor.

Von Bercho och Holmström nu dubbas de tvä.

# # #



Jag nalkas din tron —
Holmström är min person,

Och vivat du Bacchus, vår Ordens patron!

Jag lofvar och svär

Vid den stjerna jag bär,

Vid alla de supar min corpus förtär

I din tjenst trogen stå.

Lät nu pukorna gå — Pukor.

Von Bercho och Holmström nu dubbas de två.
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N:o 4 A.

RIDDARE-BALEN

den ig December 1767.

Kom Riddar-balen se!

Hopp, hopp, J Riddare!

Biåsen till dans — må ske -

—

Trompetare

!

Hej, Bacchi roligheter,

Hej, hör på hans trompeter! — Trompeter.

Kilberg dansar en pas-pied,

Rensen slänger på en sned,

Kolmodin gör hopp breve' —
Blås Opp, trompetare! Trompeter.

Bacchi fest skall firad bli.

Slut nu ringen alla tri!

Planberg dansar midt uti

Stor sak — nu dricka vi!



N:o 4 B.

SLUTET AF RIDDARE-BALEN.

Riddarne de spy och de blåna,

Pukorna de dundra och dåna — Pukor.

Pukare, slamra och slå!

Hej med god min,

Kolmodin,

La chaine med Bacchi krans!

Håll balance :||:

Uti vår Riddar-dans!

Nybom med handen i sidan bastant,

Hoppar mot Meissner i tacten galant.

Riddarn Holmström tumlar liksom en musicant.

Största jätte och minsta dvärg,

Kom och dansa på Bacchi berg!

Nykter afund vi fulla glömma:

Lät oss alla hålla färg!

Den som dricker, har inga qval:

Mången nykter han får förtal.

Eljest angår ingen döma

Om vår ro och vår Riddar-bal.



N:o 5.

ORDENS-UTNÄMNINGS-CAPITEL,

hållit den 4 December iy68.

Ordens Härolder, ta edra spiror,

Och Stendecker trumla nu!

Valdthorn och liror!

Bacchi fest vi fira sku;

Riddare-capitlets våta gubbar!

Bacchus dubbar :||:

Lundholm,

Bränvins-brännarn — värdig du !

Ordens-capitlet ingen då rubbe;

Lundholm han är värdig han;

Hodie mihi, eras tibi, gubbe,

Du uti din stjema fann.

Riddarn Apelstubbe, tull-inspectoren,

Pukor. Är friboren, :||:

Bacchus,

Bland hans hjeltar ålderman.

* * *

Hjelte vid tunnan, stå intet flater,

Riddar-kåpan knäpp igen!

Pukor.

Pukor.
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Patria ubi bene, kamrater,

Står i stjernan, ser du den?

Vivat Bacchus, klinga glas och buteljer!

Pukor. --- Står du och sväljer, :||:

Österman ?

Österman, Stolmakaren.

Främst ibland Bacchi bussar han tråkar,

Hjelper andra ur sin mull,

Men när som klotet käglorna råkar,

Måste kägel-kungen kull.

Veni, vidi, vici, står uti stjernan.

Pukor. Bacchus ärna'n

långsen.

Vivat Bacchus och hvar full!

Riddare, Bacchus vill er betrakta.

Sockerbagar Hatting stå!

Trumla Stendecker intet så sagta,

Lyft pukpinnarne och slå!

Aut Ccesar aut nihil dit valspråk blifver.

Pukor. Bacchus gifver :||:

Hatting

Tappen til at slicka på.

* * *



Än är en stjerna målad och prickad

Åt tull-skrifvaren AgrelL

Til Enköping blir hon nu skickad

Med Mercurius qvick och snäll.

Semper adsitm Riddarns valspråk heter.

Pukor, trompeter, :||:

pukor

!

Nu Capitlet slöts i quäll.
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N:o 6.

CEREMONIEL

vid Skattmästare-ämbetets nedläggande i

Riddare-capitlet af De Två Förgylta Svinen

den 8 December ij68.

Riddare-capitlets hjeltar sig nu samla:

Se nu Stendecker uppå pukorna ramla —
Timp. Hör, hur han slamrar och slår!

Timp. - - - Pukpinnen surrar och går.

I sina kåpor hvar en Riddare står . . .

Officianter fram, pukorna skramla.

Rensen, hvar är Rensen? — Jo, här är jag.

Riddare-peruken af Skattmästaren tag!

Timp. Koimodin i dag

Lägger nu Skattmästar-ämbetet neder,

Går utur Bacchi Tempel stilla med heder.

Timp. - - - Stendecker slamra och slå!

Timp. - - - Härolder bugen er två,

Tagen stjernan af vår hjelte då!

Aetas commendat Bacchum — ja, vi ej ljuga

Veneremque jnventus. Härolder buga!



Timp. Lägg, Joseph Israelsson,

Timp. --- Ordens statuter i vrån!

Kolmodin Capitlet han skiljes ifrån.

Nystedt, kungör i hvar källarestuga

Hvad nu händt, och kom på stunden igen

!

Nybom och Meissner, ta hans Riddarekåpa

— Ja men !

—
Lundholm och Apelstubbe, fram J redlige män!

Följen Kolmodin ur Templet, J fyra!

Sjungom nu alla om den Ijufliga syra,

Timp. Som hos Bacchus fins.

Timp. Tiggaren är där en prins ...

Kolmodin min hjelte, man dig mins!



N:o 7.

DUBBNING

den 21 Januari 176g,

Hej, pukor och trompeter!

Hvar Riddare står så feter,

Med rosor och guld-beslag.

I dag blir det Riddar-slag.

Stig fram du Bacchi hjelte,

Spänn igen dit Riddar-bälte,

Och, Lundholm, stå ej så tvär

Stig Riddare fram och svär!

Hör Knapen han spelar —
Lundholm var nu värdig!

Tag stjernan här! :||:

* * *

Jag, Lundholm, jag bedyrar,

Af bränvin min hjerna yrar,

Af bränvin är all min blod,

Och flaskan är min klenod;

Se stjernan den jag nu vinner

Mitt timglas det sagta rinner.

Aj, aj ! töcken stjerna, lull!

Ach, ach! om hon vor' af gull



Hör Knapen han spelar - — Oboe.

Var Apelstubbe värdig!

Fall ej omkull! :||:

Jag Apelstubbe lofvar,

Om lyckan mig alt begåfvar,

EU' om hon mig intet ger,

At fakta för ditt baner;

Jag har tjent min Kong vid bomen,

Men Bacchus min far med gomen;

Jag skrattar inför din tron

Åt syssla och suspension.

Hör Knapen han spelar — — Oboe.

Var Österman värdie!o

Stå rätt på skon! :||:

Jag Österman allena,

Contract i minsta sena,

Jag står nu här vid ljus,

I nattråck och med karpus;

Jag svär och jag bekräftar,

Att den stjernan du på mig häftar

Skal dingla och dangla våt;

Mitt öga det går i gråt,

Hör Knapen han spelar - — Oboe.

Hatting du, var nu värdig!

Låt, Knape, låt ! r|j:

2. — Bacclii Orden.



Jag. Hatting, jag ej nekar

Apport dit min Bacchus pekar.

Jag lofvar i sista stund

At slicka båd' tapp och sprund.

Är hjertat fullt med nålar,

Hvad läkedom i Bacchi skålar!

Up Riddare, spring i kapp,

Hur söt är ej Bacchi tapp!

Hör Knopen han spelar —
Stig fram Agrett, var värdig

båd kyss och klapp! :||:

Hör Rensen! - - Hvad befaller?

Hit flaskor och kristaller!

Skattmästar-peruken fram,

Pomada och tång och kam!

Agrell han skal nu bära

Skattmästar-kors med ära.

Ach! vivat i Bacchi tjäll

Skattmästaren Pehr Agrell!

Hör Knopen han spelar -

Dubbningen i Capitlet

slöts i quäll. :||:



N:o 8.

PARENTATION
öfver

PERUQUE-MAKAREN BOURSSELL,

som

dog den 2— Februari 1766,

hållen

i

RIDDARE-CAPITLET

af

DE TVi FÖRGYLTA SVINEN

den

2 dra Februari 1769

af

yancke ^fenssen

Ceremonie-mästare vid högbemälte Orden.
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Närvarande i Capitlet.

Skattmästaren Kolmodin. Skattmästaren Agrell.

Suspenderade tull-inspectoren ock Riddaren Apellstubbe.

Bränvinsbrännarn ock Riddarn hundholm.

Stohlmakaren ock Riddaren Österman.

Vid baneret.

Stenbit i bryggaren Meisners ställe.

Herholderna

Glock ock Kempendahl.

Ordenspukarn

Stendeker.

Ordensklokarn

Trundman.



JENS EN (med hvita handskar).

Si här är Templets port, där sitter Bacchus gläder,

Hans blod i hvirnar går och spritter i cascader!

Si Riddar-choret prydt med blommor, fruckt och vin

!

Två tigrar vid hans tron i vällust somnat in.

Si här på pelarn fäst — åt höger, kära Bröder —
Uti alonge-peruque vår hielte, som är döder.

Pots slapperment, jag glömt — Stendeker hör — va ba?

Si här! tolf allnar flor uti pukpinnarna —
J stolta Riddare kring Bacchi tapp och tunna . . ,

STENBIT.

Gut morcken, naa, schen danck!

JENSEN.

Jag vill er nytt förkunna —
Rom samlens, Riddare! Er enssen talar nu.

STENBIT.

Kut morken, Österman, hva slår hon?

ÖSTERMAN.
Hon slår tu.

JENSSEN.

A det va lögn, o' hut! Tre slog hon, kammerater.



22

KOLMODIN.

Men hör på enssen — tyst, han nämner Riddar-dater.
j

Hvem ä han talar om? Hör hit, du Kempendahl!

KEMPENDAHL.

Ja, gunstig Riddare, jag eij förstår hans tal —
Om Bonrssel lär det bli; de säija här i choret,

Att hvar gång Bourssel näms, så sku vi hviffta floret: I

Likså min kammerat, Herholden som där står.

Sitt ner Skattmästare — si Rensen hvar han går!

Han har i fickan, si — nå Rensen, gud förbanna —
j

Ett stort regalpapper — tyst, tyst, där lär han stanna.

Stendeker snyter sig — si sorgeflor minsan

Uti pukpinnarna! Hör nu, nu trumlar han . . .

(Pukorna.)

Det första gången var — ännu en gång han trumlar.

Det kostar på min kar. Si Rensen går och mumlar!

Jo jo, det är snart sagt att säija: Den och den

Han höll parentation — men ta meij djefvulen,

Om dä ä just så lätt ur kupan honning skrapa,

Ge torra stammar safFt — förlåt mig att jag rapa —
Jag vill nu säija dä hvad angår min person:

En rackare, som ger min mull parentation!

Men saken är nu den: skall man förtjensten hedra,

Så får eij tanckan låf mot höghet sig förnedra;

Hon bör liksom en eld i klara flammor gå,

Sen i ett sannings-sken sitt ämne återfå —

-



Doch det hör just eij hit — Skattmästare, sitt neder!

En peruque-makare nu sker så mycken heder.

Han här i Templet gick som poicke och gesäll,

Så dog han mästare — Men si, där står Agrell.

Hur djefveln ä han här?

KOLMODIN.

Släpp galten fritt till drafven!

Jag var så när som han i dag att ha prestafven.

Men det gjör ingen ting — min ähra afvund bar —
Fast jag min stierna gaf, jag än min stierna har.

När de min make få, då är det tids nog prata . . .

Tvij sådan tull-special! Du babian, du skata!

Jag drack, förn du blef född, och förn du rensten såg,

Jag hundra resor där i Riddarprydnad låg —
Men i naturen så en hund den andra jägtar.

KEMPENDAHL.

Kamraten vinckar — tyst — åt mig med floret flägtar.

Stendeker snyter sig — allarm, nu skall det ske!

Nu bleknar Rensen af — adieu, Skattmästare!

Hör nu på pukorna . . .

(Pukorna.)

KOLMODIN.

Jo jo, min kiäre ffanke.'

KEMPENDAHL.

Var god och spiran håll, men jag går bakom plancke

!

(Pukorna.

J



KOLMODIN.

Pukslagarn på dig ser — han trumlar i förtret.

KEMPENDAHL.

Lätt honom pukor slå, jag spelar på trompet.

KOLMODIN.

Jag ä så full — Ml, lull!

KEMPENDAHL.

Stå qvar här i qvarteret!

Nu stiger Stenbit opp och svänger om baneret.

Se tafftet oljegult det fladdrar kring med prål —
I florets rutor syns en hieltes hufvudskål.

Si hur det fladdrar ut . . .

(Pukorna.)

JENSEN.

J röda Bacchi söner,

En krantz af haedera er faders hiessa kröner.

Räck edra händer ut, lyfft edra ögon opp

!

Här står jag Rensen sjelf med hand i sidan — topp!

Va vill ni meij? O hut! Kanske ni lär meij tala?

Vid glömskans vattubryn jag släpper ner min svala,

Min hielte, menar jag, hvars våta lif och graf

För er, o Riddare, jag ärnar skillra af.

Men Bacchus, gif mig mod, stryk balsam på min hierna,

Giut olja i min mund, håll bränvin på min stierna,

Strö blommor i min hatt, sätt stop uti min hand

Och lär mig bilda rätt en hielte i ditt land!

# # #



En hielte i ditt land är den som bara slukar,

Som eij sitt bord med mat, men blott med dricka dukar,

Som sura drufvors saftt i röda ögon bär,

Som blir i trästop mer än uti skönhet kär.

Slik hielte denna dag, just trenne år tillbaka,

Slog lifvets skördeman och sä sitt timglas skaka:

Visp, tumla hielten kull, just samma ögneblick

Han skulle ta sin sup och Bacchus ropa: Drick!

LUNDHOLM.

Men söp han inte ur'n?

JENS EN.

Tyst, ffincke Rensen talar.

Vår trogne Bonrul nu ett paradis hugsvalar,

Nu är i bränvins-ångst hans anda mer eij siuk:

Nu står han med basun och seraphims-peruque.

0 hvilcken sorge-act, hvad malört i vårt nectar!

Si i hvar herholds hatt hur' sorgefloret flägtar!

1 bacchanalisk dygd han öfva ingen närd:

Fast han eij stierna bar, så var han stierna värd.

Vår hielte föddes just år sjuttonhundra fyra

På i^B Maj — gu-tår! — vid maij stång, dans och lyra.

En tyska var sein frau — Apollo, ge mej rim! —
Hon var så trinder bak liksom en cherubim.

Men a propos, en sup! Oss vin och kjärlek gläder.

Matronan Riddare, i egtenskapet träder —
Små blommor i dess gård oppskiuta ur sin sand:

Ett barn, en blomma lik i kiärleksgudens hand.
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Catrincken blomma först och Ann-Cairinken sedan.

Ulrickas sol pick opp om torsdan eller fredan.

Ullrika är nu gifft med en som maler snus;

Men Ann- Catrincken står på Reisens cafTe-hus.

Jan Friedrich är gesäll hos bagaren Kammecker,

Pehr bor i Götheborg — heij trumla nu, Stendeker! —
Pehr är tunbindare . . .

(Pukorna.)

Herholder, ställen er,

Och Stenbit, sväng nu kring vårt Riddare-baner!

Nu slutar jag mitt tal. Vi skiljas åt vid grafven.

Gå Riddare, i bredd, tag nu Agrell, prestafven . . .

Herholder, gå förut!

Pukor. - - - Herholder, marchera sagta

!

Lätt oss Bonrsel nu betrackta

Och hans grifte-sten!

Pukor. - - - Han lefde blott för sin flaska —
Märck, utur vår hieltes aska

Glittrar opp ett sken,

Ångor af bara bränvin.

Se döden och hans pilar!

Vår Boursel hvilar

Sina ben.

Pukor. - - - Vår Boursel var ett exempel . . .

Trundman, läs nu Bacchi Tempel

Sagta, tyst igen

!



Töm flaskor och glas och krukor,

Göm Stendeker, dina pukor,

Sorgefloret sen!

Qui bene bibit, gubbar,

Bene dormit, kamrater!

Min hieltes dater

Lefva än.



N:o 9.

BACCHANALISKT ADELSKAP.

Bacchi Härolder med guld och beslag,

Blir det Capitel? Nej intet i dag.

Blir det intet Riddarslao?o

Intet, intet säjer jag.

Hvarföre kåpor och spiror, min vän?

Jo kära hjertandes, saken är den:

Kolmodin och Holmström sen

Sku nu blifva Adelsmän.

Nå, så säjer jag, må göra;

Värdigt Kolmodin uphöjs;

Hvad namn och vapen skal han föra?

Jo han heter Ktillameutz,

Han heter nu von Källarcreutz.

Bacchus sjelf hans vapen målar:

I rödt fält en guld-pocal,

Rundt ikring et löfverk prålar

Med tulpaner och bregal,

Öfverst syns i gyldne strålar

Riddarns namn och åratal. : :

# # #



Tvi sådant vapen, det vil jag ej ha!

Bacchi härolder så granna, hur sa?

Gula kåpor och — hurra !

—
Spiror med — hur sa? hva ba?

Men kära hjertans, förlåt mig jag ber

Blefvo då inga adlade mer?

Kära hjertans, många fler;

Holmström fick ock sitt baner.

Tag en sup och skorpan tugga!

Holmström, hör hans adelsnamn:

Han heter nu von Ehrensngga;

Vackert barn i Bacchi famn!

Et . vackert barn i Bacchi famn

!

Aldrig han baneret mistar,

Ty han kämpar i sin tro;

Bacchus sjelf hans debet ristar:

I et gyldne fält, jo, jo!

Under tvänne oljo-qvistar

Står en sugga vid en ho. :||:

# # #

Tvi, fader härold! jag passar ej på

Bland Bacchi krymplingar välboren gå

Jag vil ej hans lagrar få.

Blef ej flere än de två?

Jo kära hjertans, en gammal god vän,



Officianten med asken, ja men!

Kilberg, den? — Ja just, ja den

Rör på stopet, drick igen!

Säj då, säj då, hvad han heter!

Jo han heter Adlerstop;

Fioler, valdthorn och trumpeter

Kring hans vapen fästas hop,

Rundt kring hans vapen fästas hop;

I rödt fält et tennstop glimmar,

Och en örn på låcket står,

Midt i skölden solen strimmar,

Och i soln en kräfta går,

Under syns en hvalfisk simma,

Och i gapet står: Gutår! :||:

# # *

Tvi tocke vapen, det ger jag då hin!

Solar och kräftor och örnar och svin,

Flöjter, valdthorn, violin..

Men hvad eljest hölts för min?

Jo kära hjertans, Nystedt vi se,

Har uti vapnet mer än de tre,

Verklig mer simplicité

Än de andra adlade.

Säj då, säj hvad namnet blifver!

Ach hvad dårskap på vår ö

!



Jo Ötheim han med OE skrifver,

Meissner skrifver bara Ö

;

Ja Meissner skrifver bara Ö.

Skölden tvänne tigrar fatta,

Bägge sig på ända stält,

Rundt ikring vinrankor satta,

Öfverst flyr en bisvärm snällt;

Se på vapnet, se och skratta:

En röd näsa i blått fält. : :

Tvi, fader härold, så när had' jag spytt;

Gammal familj e, fast vapnet är nytt;

Stamfarn var, som man uttydt,

Noach eller Lillepytt.

Qlheim med OE det var nu då hans;

Hvad har det andra för färger och glans

Är det prydt med hjelm och krans,

Fanor, trummor, pik och lans?

Kära hjertans, hur du frågar,

Hin kan repetera alt!

Jag är så torstig, du mig plågar,

Hit en sup, det är så kallt,

Tag hit en sup, det är så kallt.

Meissner Ölheims vapen, kära!

Är uti en fyrkant stält,

Skölden tvänne kattor bära.



Hit en sup, ich hab kein geldt

Meissner Ölheim bär med ära

En blå näsa i rödt fält. :||:



N:o i o.

CEREMONIELLE

VID PARENTATIONEN

i

RIDDARE-CAPITLET

af

DE TVÅ FÖRGYLTA SVINEN,

hållen öfver

BRÄNVINSBRÄNNAREN OCH RIDDAREN

LUNDHOLM,
den 15 October 1769

af

Ordens-parentatom och Ceremonie-mästaren,

Perukmakare-gesällen

Janke yen sen.

3.. — Bacchi Orden.



Närvarande uti Capitlet, som innom

Templet e mottaga Processionen.

Afskedade banco-bokhållaren och Commendeuren von

Bereko.

Bryggaren och Commendeuren Nybom.

Såckerbagaren och Riddaren HalHng.

Stolmakaren och Riddaren Österman.

Samtelige med sina rökelse-kar.

Vid baneret.

Bryggaren och Commendeuren Meisner Oelheim med Oe.

Ordens-härholden Glock.

Ordens-klåckaren samt vice Eds-formulair-förestafvaren

Trundman med Ordens-stäken.

Bacchi Prästinnor.

Liljans Mor.

a Stina.

Bägge jungfrurna på Gröna Solen.



Orchestern.

Ordens-pukslagaren Stendecker på altan af Templet.

I

Trompetarne.

Sjelfva Processionen.

Ordens-cancelleren och Gommendeuren Planberg med

Orderis-carafinen.

Ordens-skattmästaren, vice interims suspenderade tull-

skrifvaren och Riddaren Agrell med Lundholms

Ordens-kädja och stjernan.

Actuarien och Gommendeuren von Ehrensngga med

prestafven.

Ordens-ceremonie-mästaren, Oratorn, Parentatorn samt

f. d. constituerade Dansmästaren i choret Janke

yensen med bränvinspannan, som dragés af åsnor.

Härholden Kempendahl.

Trompetarne.
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Luudholms kista ses vid ingången til choret och lyftes

pä sitt parade-bräde af närvarande Commendeurer, under

följande ekor, som sjunges til skiftes af Bacchi

Prästinnor orh Commendeurer:

Bacchus vi dyrka.,

Här är vår kyrka,

Bacchus, gjut styrka

I dina krus!

Vi äro quinnor.

Bacchi Prästinnor

Och tjänarinnor

Uti hans hus.

Prästinnorna niga, Commendeurerne buga.

Låtom oss alla

Bacchus åkalla

Och nederfalla

I hvar minut.

Lundholm här vakat,

Vällusten smakat,



Flaskorna skakat

Och tömt dem ut. ^

Prästinnorna niga, Commendenrerm buga.

Svalkom vår tunga,

Hjerta och lunga.

Låtom oss sjunga,

O! Bacchus hör!

Den saft du tömmer

Vårt lif berömmer,

Man döden glömmer,

I vällust dör.

C h o r u s med accompagnement af klåckorna.

Hör klåckorna med ängsligt dån

De klämta för en Bacchi son,

För Riddarn Lmidholm där i vrån.

Se svepningsduken,

Se Ordens-peruquen,

Se stjärnan på'n

!

Hör klåckorna vid mörksens tull!

Såf gamle Lnndholm, såfve lull,

Cupido sjunger vid din mull.

Om nånsin en maka

Skull kyst på din haka,

Hon blifvit full.
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Din morgon-sol brann sällan klar,

Din middag blott en skymning var,

Din näsa aftonrodnan bar,

Så rödlätt och trinder;

Af mörkblåa kinder

Hon skugga har.

Så slå din kammardörr i lås!

Din Ordens-kåpa, kors och krås

1 jorden multnar och förgås.

Din kista man rörer,

Ta i Commendeurer,

Trompetare, blås

!

Fanfan af trompetare.

VON BERCKO.

Vårt lif sig likt ett frö i jordens sköte vänder —
Det var en tunger hund, tag i med båda händer! -

Jag säger likt ett frö, som ej kan mognad få,

Förrn nya solar syns på nya himlar gå.

Tag Nybom friskt uti; courage i soldaten!

Det var en bränvins-luns, så tung som sjelfva saten.

Det här, det kostar på, jag törstar som en elg.

Månn Lundholm oss ej gömt en enda vin-bouteille ?

Se åt! — vi önska godt vår sälla dödas ande —
Nej, som en gisten båt han står på torra lande,

Utpumpad och förbränd och murken öfveralt —
Nej, aldrig minsta tår — jag tackar tusenfalt!
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Nog ha vi lustigt nog, torr hals och tömmer maga.

Din pracksyl, skall min arm din tunga mullsäck draga?

Och det för ingen ting?

GLO C K.

Fem veckor är förbi,

Och magen hans är varm, månn bränvin fins däri?

Hej Nybom, ha vi glas?

VON BERCKO.

Fy tusand, nej jag tackar!

På Soln och Bruna-Dörn min knoga stundom knackar,

Men ej pä Lundholms buk. Hej gloriamus, hej,

Ta nu i styfva tag och Halling, akta dej

!

Stänk rökelse ikring, colorum barselorum!

I repet alle man, och lät oss hälla chorum!

Capitlet sjunger, med accompagnement
af valthorn.

Ta i Commendeurer, och valthornen rista,

Lyftom hans kista, :||:

Helt tyst och nätt.

Lundholm vi mista -

I choret kistan nu sätt. Valthorn.

Nu står hon bara rätt. - - - Valthorn.

Lundholm brunett och mätt, Valthorn.

Näsan är violett, Valthorn.

Ett skönt portrait.

OLOCK, Härholden för Capitlet, fäller spiran

och M El SSNER baneret.



NYBOM.
j

Mig tycks trompeten hörs, hvad är för vind, mon cher?

VON BERCKO.

Låt se Pukslagarns hatt — vi ha nord-ost, mon Frere,

Det syns på floret det

!

M E I S N E R.

Tvy, nyckter stå och trampa!

Här brinner oljan ut mast i hvar enda lampa.

Hvad skall man gjöra här? Min hjerna tung och varm,

Baneret likså tungt — det värker i min arm.

At Blåkulla med alt! det blir mitt 'sorge-quäde -

Kom Bercko, voulez vous, kom slå ett slag i bräde!

Än tål det väl en stund, ell' säg hvad menar du?o

Kom sku vi gjöra pott — courage! voulez vouz?

Sätt bort banér och alt på sina vissa ställen!

Allons, två styfver går, vi kasta om appellen.

Hey! Tröja dus - - allarm! Nå hvad är det förslå?

Pukorna höres,

VON BERCKO.

Hå det är ingen ting, han stämmer pukorna. — Pukor.

Se ut åt, hej galant, pukpinnarna han svänger,

Se floret från altan sig in i fenstret slänger.

Jo det va annat malt - - fy donc, sex fyra, fy!

Cratsh! Tröja dus en gång — pytt san, jo morgen fruh!
:

Gjör inga streck, mon cher, lät tärningarna falla,

Lät falla'n säger jag — Ess dus och quatuor alla -



Nu ä ni mor i Tulln, sa bond'n åt suggan, — håll,

Lät ligga tärningen, ich weiss nicht wass ich soll
-

Nu kan jag, lät mig se — en cinqua dus, må gjöra,

Lät ligga'n säger jag —
M EIS NER.

Å, kyss du mej på öra!

VON BERCKO.

A, kysse dej val fan, du kycklinge, jag svär,

Vet att för min famille jag enda caput är,

Du din ofrälse hund! Hvad va det? Cinqua fyra —
Min gåsse, hvissla nu — de kasten voro dyra,

Kom se, Bror Nybom, se, det var ett laga fång!

NYBO M.

Von Bercko, du är karl! (sjunger tillika med Capitlet)

Ah! un joli gar<;on.

VON BERCKO.

Nu kan jag spela blindt, nu kan jag slå och blunda -

En kanna Portugis - - nej lät mig litet grunda -

Jag håller kannan fullt — sex brickor, åtta! fy!

NYBOM och CAPITLET sjunger.

Ah! le diable battu, le diable cocu.

GLOCK.

Ack! om von Bercko dog och just på denna timma,

Så skull jag ta hans spel.

VON BERCKO.
Då skull bouteiller glimma
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Och bara rolighet och raffel och citron.

Då såg ni andra sken kring Bacchi våta thron.

Det spelet vinner jag, nu skingras all min dimma —
Då skulle som en fisk i öl min Härhold simma,

Om Bercko dog — En sup

!

GLOCK.

Ja det va ärligt sagt —
En morgon med sin sol gjör stora verldens pragt,

En afton med sin sup den lilla verlden fägnar.

MEISNER.

Du gapar med din näbb som fogeln, när det rägnar.

Gott lass uns leben, Glock, lät flaskan' gå ikring!

Hej lustigt fylleri!

VON BERCKO.

Jag mins i Norrköping,

Sen vi vår grundlag fått med murar tryggt förskansa,

Hos Eggens hur en gång jag i strumpföttren dansa

Och alla undra på hvem denna token var,

Men jag för min famille är enda caput quar. -

Ja, tror ni det, gut-tår, god Herrar Commendeurer,

Så sant som detta glas jag nu til munnen förer,

Så söp jag, lät mig se, fem kannor på en dag,

Och det blef plenum Bror, och så votera jag.

Sex ess/fy tusand, håll! Allarm! hör ni trompeten ?— TroJ

Tag Härhold, tag min sup och sätt bakom tapeten.

Korss jag är full barbast, elf huru säj, va ba?

Opp Riddare! Allarm, nu lär de komma, ja.



Peruquen sitter snedt, halfärmarna på knogen

Liksom Hans Jergen sjelf, när han går hem från krogen.

Baneret, Meissner, fram! Nå Trtindman, hvar är den?

Tag tärningarna Glock! Allarm — min hjärtans vän,

Är nu all ting tillreds?

ME IS NER.

Ack! himmel, mord och brand!

Där ligger Tniudman full med byxorna i hand.

Hej Trundman, res dig opp! den fyllhund är ej vaken.

Fullt flygande allarm, hvar har du Ordens-staken?

Hör hur han snarkar! — pille ! Salutem, res dig opp!

Vak opp, hör såd'n musique, där har du en sittopp,

Hör du trompetarne ? Tromp.

MEISNER. Pä en gäng. TRUNDMAN.

Du såfver, din barbar! Jag Ordens-staken har.

Du kapargast, du Ryss, du Påfogel, babian, jag lyser

aldrig ny ckter var. . som en kar.

Jag tör dig slå i skalln — Jag tör dig slå i skalln, och

ej flor i Ordens-staken! ser du jag är vaken.

Du hör trompeterna, ändå Om du baneret för, så bär

blir du ej vaken. jag Ordens-staken.

Se Lundholm ligger kall! Ett ord i laget med, jag

Hör Klåckare, jag svär, Ordens-klåckarn är.

Den sista äretjenst han nu Kyss Lundholm du i änd'

i dag begär. och mej som staken bär.

Fort opp, din hund, allons, Jag svår vid tapp och

lät bli att raisonnera! sprund, lät bli at com-

mendera

!



Jag Meissner Oetheim är

och dej ska f regera.

Jag önskar dig cujon. att

hals och maga tjöt

Och Bacchus i ditt svalg

hvar ådra sönderbröt.

Håll mun på dig och tig,

jag säger: tig canaille!

Se hur han gapar., se, se

svarta bränvins-svalge

!

Res opp dig, himmel, ach!

trompetarne ge ton -

Här ligger du och spyr

för hela Procession.

Jag slår dig, ja jag slår dig

uppå keftamente,

Nej
,
ordning vara bör bland

herrar och betjänte!

Du Norrcross, Damiens,

du Ravaillac, hola!

Håll hatten din i hand,

fripon, var chapeau bas!

Nu öpnas Templets port;

min styrka mig för-

låter.

Hvad glans och majestät,

se Vinets Gud han gråter

!

Du Meissner Oelheim är, än

sen, hvad är det mera?

Jag önskar Bacchus dig uti

en hund förböt.

Och när jag stod och drack,

du vid min flaska tjöt.

Håll mun på dej och tig,

du tappar din battaille!

Och om du dog i quäll,

slapp verlden en canaille.

Lät bli mig, Vinets Gud

oppeldar min person.

Jag bara nectar spyr och

såcker och citron.

Det ger jag dig till slut,

din hund, i testamente.
|

Skål, stjärnor, vind och våg,

och hela firmamente!

Du Oertsen, Lasse Tysk,

du Frontiniac, hur sa?

Europa, .Asia, gut-tår

America

!

Jag skådar Bacchus sjelf,

jag Templets port up-

låter.

Hvad glans och majestät,

seVinets Gud han gråter

!



Tao Bacchus, detta bröst Tao; vill i lif och död, min

och detta hjärtat Vinn ! Bacchus, vara din.

Släpp bränvins-pannan Ge rum för ffinsen där, släpp

fram, lät Rensen köra in ! bränvins-pannan in

!

Hör hur han ropar hej! Hör Rensen, hej, hej, hej!

Processionen under marche.

Härholder bada, fällen spirorna här,

Vifta med floret!

Trompeter, blås i choret! Oboe och clarinetter.

Så stolt Processionen är.

Se Agrell går främst — gevär! —
Lundhohns korss och kädja bär

Uppå en dyna helt couleur de chair.

Härholder båda, fäll nu spirorna där,

Sjungen Poeter,

Och dundren raqueter,

Och klinga trompeter, Oboe och clarinetter.

Röster och fleutravers!

Planberg — ur vägen! — Ordens Cantzler så stor

Af Gyllne Svinen

Bär OrdeilS-Carafinen Oboe och clarinetter.

Och har uti hatten flor.

Se med glas hvar Ordens-bror

Utan byxor, utan skor

Sig tumla uti Bacchi Riddar-chor!



Planberg— ur vägen !

—
- Ordens Cantzler, Signor!

Går så beskedlig,

Så rödlätt och fredlig

I dryckom Så redlig. --- Oboe och clarinetter.

Näsan röd som safflor.

Fram Ehrensugga, tag prestafven, Seigneur!

Handen i barmen,

Och hatten under armen.— Oboe och clarinetter.

Trompetare, läpparne rör!

Rensen och en Commendeur

Lundholms bränvins-panna kör;

Och Kriapen går med oboe frammanför.

Fram Ehrensugga, tag prestafven och hör:

Klåckorna ringa,

Härhålderna springa,

Trompeteme klinga, Oboe och clarinetter.

När en Riddare dör.

r RUNDMAN solo.

Rensen, sein diener! nå hurra, så kör!

Hör huru piskan den smäller,

Kors hvad han tycker han är en seigneur!

Klang, bränvins-pannan hon skräller.

Knopen på oboe fleutar och svär;

Rensen! nå si den cujonen.

Hvad är för bylte af papper det där?

Jo det är parentationen.
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Cavat. Se på minuten

Är altid Knapen frammanför,

Rynker på truten,

Hör hur han jollrar, hör!

KNAPEN låter höra sig solo pä oboe.

TRUNDMAN solo.

Korss se den Rensen högfärdig och fet,

Pussig och blåögd och blöter —
Tjänare, Eders FörträrTelighet,

Korss hva är icke du söter

!

Se nu god vänner, nu hoppa han ner,

Piskan han stack under armen —
Vid bränvins-pannan står han nu och ler . . .

Chorus: Altid med handen i barmen.

Cavat. Knapen sig pinar —
Se ögonen de stå så stint!

Se hur han grinar -

—

Korss hvad det låter fint!

Ytterligare solo af KNAPEN.

KEMPENDAHL framför Processionen med kåpan

och spiran. TRUNDMAN med staken.

KEMPENDAHL.

Ge rum på trappan där, mak åt er, ut för tusen!

Gå Trundman -— hör du ej ? — gå ej så fort med ljusen!

Skattmästarn ragla till, där ligger han så sött



Med hyende och alt. och näsan sönderstött.

Lys hit . . . håll i och dra! Hvad confusion och yra!

Signor Agrell, stig opp, tvy sådan lukt och syra!

Hör bränvins-pannans klang, hör Rensen ropar hej.

Hör huru piskan går!

AGRELL.

Du Bacchi contrefej !

KEMPENDAHL.

Aj ! Jenseu kör i kull

.

JENS EN med bränuins-pannan

.

Släpp Jeuseu fram, ur vägen, hej !

Och hurra, piskan går!

Och agta mej och agta dej,

Om du i vägen står!

Och hurra piskan går,

Och hurra och guttår!

När paddan välde får,

Det inoren ända når.

Och hurra och oruttår.

Guttår, guttår, guttår, guttår .

—

och hej !

Kör på, slå på, kör på, slå på, kör på, slå på—
och hej !

Pannan hon slamrar,

Hon rullar och skramlar

Och bullrar och ramlar —
och hej !
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Hör nu pä klangen,

Håll ärligt i slangen,

Kör sagta med van gen —

-

och hej !

Tnmdmau han mumlar,

Och Stendecker trumlar,

Och vagnen han tumlar —
och aj !

Aj,. aj, hur jag stötte mej!

Lamentuoso. Jag stötte bröst och buk,

Min Riddare-peruk

Ligger i ränsten.. :||:

Aj, min Riddare-peruk!

Vet ni, hur det kom?

Jag skull vända om,

Och en sten lag uti vägen.

Intet kan jag gå,

Intet kan jag stå,

Aj mitt stötta ben, min lilla tå!

Nå, nå,

All min blod blir kall,

Högmod altid går för fall.

AGRELL.

Jag hör Vulcani hamrar.

Hjelp himmel! med hvad sorl vi gå i våra kamrar.

Man skrålar vid vår säng, man klingar vid vår mull —
Jo, tänckt jag inte det? — nu körde Rensen kull.

Tack för du skrek så bra!

4. — Bacclii Orden.



KEMPENDAHL.
Nä såg jag nånsin maken!

Där ligger Trundman med, där ligger Ordens-staken.

Ur vägen då godt folk, mak åt er litet grand!

Se så Skattmästare, stig opp, tag mig i hand ! . . .

Der ligger Rensen nu . . . se på den hvita satan —
Öl, olja, mjölk och frukt til sköflings alt på gatan!

Sin ränsten jämnar han til Bacchi blomster-plan.

Håll stilla Rensen, hålt, med bränvins-caravan

!

Mak åt er kära barn, ryck ej min Härholds-kåpa.

Hör kära Liljans Mor, skaff Rensen lite såpa.

Båd stänglar, myrten, löf, och rosor, skålar, stop,

Och vin och offermjöl - i putten alt ihop!

Tvi sådan Bacchi fest! Nu står han där och tjurar,

Sitt vatten kastar han vid dessa helga murar.

Tvi sådan skurk! Hör nu pukslagarn på altan!

Kör fram, allons, kör fram med bränvins-caravan!

Stendecker, trumla nu

!

Preambulum pä pukorna.

JENSEN solo.

Där bortnas sku vi stanna,

Knäpp sakta pukeslag! - - - Pukor.

Vid Lundholms bränvins-panna

Så parenterar jag.

Intet mina läppar blekna,

Jag är ej ånger jag

At en bränvins-hjelte tekna
:|J:

I rosenröda drag.



KNÄPEN, spelar en tact.

Betrackten Commendeurer,

I dag en slagen bror !
- - - Pukor.

Mig tycks jag ser och hörer

Han Carons färja ror,

Hur blå mörkret honom tager

Och svarta böljan slår.

Men min hjelte, tag din lager :j|:

På dina silfverhår!

knapen spelar.

A GR EL L.

Lät Processionen skrida:

Herr Parentatorn blir uppå min högra sida.

Til vänster Kempendal; raison är den — guttår!

Om tvänne tumla skull, den tredje altid står;

Comment vous portez vous?

KEMPENDAHL.

Seigneur Ägrell, se foten,

Se Ordens-kedjan, håll! lät mig få ta emot'n;

Se här är stjärnan med. Men himmel! ach, jag dör.

Peruken ha vi glömt, Seigneur, Seigneur, Seigneur!

Och nu på sidsta stund och nu på sidsta timman —
O Gudar! hjelpen mig i denna sorge-dimman.

Du som hår inne rår, där vin och klarhet fins,

Du som i Gudars blod en Konglig födsel mins,

Du som ditt altar ser i minsta vinklar dukas,



Lät mig af glömskans flod nu helt och hällen slukas!

Du som förfölgd af list i moderlifvet läg

Och i Semeles buk din Guda-tunna säg,

Du som blef verldens lust, når Jupiter med styrka

Uti sit egit lär din höga härkomst yrka,

Dig Bacchus! menar jag, din dyrkan mig förtär —
Capitlet dräper mig — peruken borta är!

A.GRELL.

Hör pä, hvad hände mig: jag tappa bort specialen,

Sex månars suspension, intekning i quartalen!

Specialen kom igän, men fan tog mitt quartal.

Här samma casus är, grät intet Kempendal

!

Ein mahl ist ja kein mahl — vid Tulln ej alla tulla.

Du slipper nog — guttär! Se här en mormors bulla,

Se här en ägta sup!

KEMPENDAHL.

Tag hit bäd' rep och täg

!

Jag vända at min hals i hundholms kista låg.

Jag vet väl, hur det går: mig Cantzlern slår på truten.

Det år et embetsfel! det är emot Statuten,

Det crimen lesae är; olycklig min person!

Här hjelper ingen bön ock ingen corruption.

Jag ser: från denna dag och ifrån denna tiden

Så blir min lyckas nål från rätta puncten vriden.

Seigneur Ägnll, Seigneur, hvad tycks om alt det härr

Hvar skall vi få peruk?



AGR ELI,

Jag tror du nyckter är!

KEMPENDAIIL.

Jag aldrig nyckter var -— jag vill Capitlet låfva.

En karl med qvickt humeur, hans känslor aldrig såfva;

Min strupa är honett, min gom har ambition;

Jag söp, om jag vor rik, mitt finkel med citron

Och såf i bäddad säng.

A G R E L L.

Det skull jag också göra.

Guttår, min Jonathan, ej brandvakt skall dig röra,

Ej kypartaflors mängd din hjärna sönderslå

Eli någon krögar-arm dig i peruken få.

KEMPENDAH I,

Peruken borta är.

A G REM,

Jag i peruken sk . . .

Du är en Bacchi man af värkliga meriter.

Tyst, Cantzlern på oss ser. stor sak, om du och han

Af munn med nyckter spått ibland försmädas kan!

Förtjänst förutan harm ar kärlek utan pilar.

Aimable Kempendahl, ditt ryckte aldrig hvilar;

Stor sak, tag min peruque!

KEMPENDAHL,

Du alla vätskors Gud!

Jag svettas vid din thron.



AGRELL.

Tyst, Cantzlem äskar ljud.

(Pukor.)

C A N T Z L E R N P L ANBE R G.

J heliga qvinnor, hvaren som här står,

Med krantsar på hufvud och utslagna hår!

J Fauner, Satyrer, J dråplige män

Med rökelse-karen, slå Templet igän

!

Under denna sten

Gömmes Liindholuis ben.

Hans sol och hans måna :||:

Ha tappat sit sken.

Slå Templet igän och förvara hans ben!

Du heliga tystnad, du som rår

I hjältarnas grifter oändliga år.

Bedröfva livar tanka, hvart hjärta ge sår!

Men se nu på Rensen, se där hvar han står,

Hör på hans ton!

Parentation

Nu börjas i Templet med Riddare-skrud.

Gif akt nu på jensen, nu äskar han ljud.

(Pukor. Trompeter.j

J E N S E N.

I dag för andra gång man Ordens-klåckan rörer -

Ödmjuka tjänare, J Herrar Commendeurer!

Det andra gången är i detta Riddarchor

Cavat.



Jag lämnar i er famn en slagen Ordens-bror.

Ursägta mig, jag vill mig först om händren tvätta

Och sen min hjeltes bild för edra ögon sätta.

Jag tumla mot et plank och slog min hufvudskål;

Se pä hur jag ser ut! Ach himmel! gif mig tvål.

Jag höll för stränger töm, det var just hela saken,

Den vänstra åsnan skrek, den högra slog; med baken,

Och Knapen sprang förut och jollra på sit rör. Oboe.

Däraf blef djuret vild t, jag öfverända kör.

De gamle sagt musique kan röra stackar, stenar;

Men de min åsna glömt, det såg jag när hon skena.

Hon dansa samma tact och lydde samma smäll,

Som denna Orphaei dräng i Konungens capell.

Jag bar parentation til lycka uti barmen,

Höll pipan tänd i mun och piskan under armen;

Men bränvinsflaskan — tyst! hon uti fickan står, —
Ödmjuka tjänare -— Capitlets skål, gut-tår!

(Puko r. Ti 'ompcter.J

Se Liindhotm ligger död, vi sku hans marmor hugga;

När ljuset tand t sit sken, får kroppen straxt sin skugga.

Förvandlat är hans lif. O Gudar! styrk mitt tal —
Den supen gjorde godt, du raska Kempeudahl -

Jag vill, o Lundholm, nu — Härolder, skaffa krita !

-

På bränvinspannans brädd din lefnads cirkel rita;

Jag vill, jag vill, jag vill med röda drufvors blod

Afmåla en triton uti en bränvins-flod.

Jag vill med pantherdjur en Bacchi vagn bespänna



Och fauner sku omkring med nakna halsar ränna;

Där skall i Gudens famn helt ung min hjelte sta,

Med eldröd bass-viol och gyldne stråka på.

Jag vill — förbanna mej, man ljus och dag bör skönja

:

Nu näsan målas skall. Härholder, skaffa mönja,

Zinober och safflor, carmin och violett!

Fem färgor vill jag ha, om näsan skall bli rätt.

Jag säger at jag vill — hvad vill jag? — ingen hörer . . .

Herr Ordens Canceller och Herrar Commendeurer

!

Jag säger at jag vill, som mig är anbefaldt,

Vår Limdholm skildra af. Apollo, gif mig salt.

Upfriska mina drag och krydda mina tanckar!

Du ser en främling nu, som på din kulle vankar,

Du ser en snöhvit råck med svarta sammets-slag —
Du son af Gudars Far, vet Rensen heter jag.

Släpp Parentatorn fram til Aganippens randel,

Så skall du känna lukt af ljustalg och lavendel.

Minerva sjelf ej lärdt den konsten jag förstår,

På dödlighetens fält frisera männskj o-hår.

Jag kan i ängla-bild Medusae hufvud vända,

Ock blott med en chignon en Damons hjärta tända.

Jag gör i några drag, då jag är glad och rik,

En gammal Carolin en Gardets fändrick lik.

Jag skall berätta er — tag sudden bort, Härholder! —
Peruquen äldre är än bränvinspannans ålder;

Hit, från Neapel, kom den första som man vet,

Uti en silfverask. med Kejsarens signet.

Peruquen äldre är än bränvinspannan, gubbar,



Och var Societet systemen aldrig rubbar;

Och jag är Mössa, tänck, dock det hör just ej hit -

Apollo, gif mig salt och elda up min nit,

Bind mig en krants ihop af gröna lagrar skuren

Och krön min hjässa nu vid denna Tempel-muren!

Allons, nu mössan af och se min hjässa bar.

Lät mig nu läsa up den säng jag diktat har!

Dans TOrdre des Cochons, Messieurs, je vous assure

Var Lundholm sans dispute une tres jolie figure;

Vraiment, Messieurs, oui, jolie 8c ca est vrai.

Hör Kempendahl, du stär liksom et herrgärds-fä!

Kjör bränvinspannan fram til chorets lilla fenster,

Formera Procession, trompetarne til venster.

Tag Ordens-stegen fram,, klif up pä pelarn där

Och bredvid Bonrssels bild sätt Lundholms ungefär!

Jag vill med Hercules ock ställa en Achilles.

Pä lika vacker eld min olja lika spilles,

Mitt rökvärck bär jag fram, at värma bådas ben,

Få se om lågan sprids kring båda lika ren.

Vår Lundholm var et ljus, som i sin mörka vinkel

Jämt uti pipan brann — tvy djäfvuln, tåcke finkel —
Det brann med dunkelt sken, och när det slockna ut,

Var staken helt förbränd. Så går det mig til slut.o o

Min kropp är liksom stekt, mitt innandöme gäser,

Vår Lundholms lika så: ni hör väl hvad jag läser?



Hans ögon, gode män
J ag talar ej på spe —

Som klaraste rubin så röda voro de.

I intet document hans födsel jag erfarit;

Omtrent mot sexti år min Nestors ålder varit.

Så långt man ännu mins, vid denna profession

Har han tändt under sjelf i egen hög person,

Med outtröttlig flit vid mäske-karet setat

Och öfver 40 år sin Ordens-stjärna letat,

Den han förledit år så ganska värdigt fick,

Då i December han med Ordens-kåpa gick.

Ni lärer minnas än, hur han sin hjässa buga

Och svor i lif och död at Bachi safter suga:

Man mins väl, säger jag, hans alfvarsamma mine,

Hans vackra symbolum i stjärnan på Latin,*)

Och sidst vid Boursseis död hans darrande lekamen,

Hur liksom döden där åt lifvet ropa amen.

Det träffa rigtigt in, han til sin flaska tog

Och söp I på 6 och klackan 6 han dog.

Tre fjärndlar af hans lif i Bacchi tjänst försvunnit,

En fjärndel därutaf i Fröjas sköte runnit;

Sen alt försvann och rann, hvad skull han gjöra här?

Den stam afhuoraas bör, som ingra frukter bär.

Jag orkar intet mer om hans bedrifter sjunga;

Vältalighetens fält ej blomstrar på min tunga.

Men himmel! för hvar gång den hedersmannen satt

Uti en rankig chaise med en nedslagen hatt,

:;:

) Hodie mihi. eras tibi.



Med skuren rund peruque — af båckhår kund man

tycka —
Med händeme i kors uppå en mazurs-krycka,

I en gråspräcklig räck med mässingsknappar tätt

Med stora oppslag pä, helt lika sit portrait,

Castanie-färgad väst, i den två rader knappar,

Och mörkblå byxor til med gröna klädeslappar,

Helt vida stöfvelskaft med dubbla sålors bädd —
Så såg min hjelte ut, så var han altid klädd.

Vår Riddare en gång af kärlekspilen sårad,

Af vackra ögons glans uti sin ungdom dårad

Ger bort sitt fria bröst och får två långa horn . . .

Allarm! Stendecker hörs, han trumlar på vårt torn.

(Pukor.)

Men morgonronnan syns imellan skogens toppar;

Vår Ordens Canceller sin sjöskumspipa stoppar.

Se på de gröna fält, hvad herdar och hvad lam,

Se gamla Tircis går med unga Daphue fram!

Se hur vid källans brädd så munter han sig sätter

Och hennes hjerta tar vid klang af clarinetter

!

Jag prisar denna lund, den tystnad som här bor -

Men i ditt mörka hvalf såf sött, vår Ordens-bror!

{Pukor. TrompeterJ

Pareiitatorn i sin hänryckning tyckes se Daphue och

Tircis omfamna hvarandra i en lund. Daphne
sjunger under aterskall af valthorn:
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Hör huru floden sorlar och rinner —
TifCis hör! - - - Valthorn.

Hör hur han bullrar — Daphne påminner,

Att du dör. Valthorn.

Lat mig kyssa få din haka,

Omfamna mig och hör min röst!

Du min älskade åldriga maka.

Tag en blomma af mitt bröst!o

PLANBERG.

Jag rökt min pipa ut, förträffeliga rökar!

I choret bullrar det. jag fruktar att det spökar.

Jag här en främling är til hjärta och person . . .

Kom lät oss gå vår väg — marchera, Procession!

CHORUS.

Klinga nu med clarinetter!

Bacchi Prästinnor stå liksom lam.

Äplen. päron och renetter

Bärs i korgar fram.o

Se livad dubbelt öl och enkelt öl och tårtor, gröna

glas och stop

!

Lundholm såfver sött och hvilar i sin' grop.

Klang Härholder, lät oss springa,

Vivant nu Bacchi rolige män

!

o

Klinga clarinetter, klinga!

Echo svarar än.



Se jag raglar och du kryper, och jag hoppar och du

tumlar kull

!

Lundholm såfver sött och hvilar i sin mull.

Vinet frögdar mänskjans hjärta

Klinga clarinetter, til dans!

Lifvet blef en dödlig smärta.o

Om ej vinet fans.

Derför lät oss dricka skalar, hoppa, dansa, sjungom

nu i chor!

Lundholm säf nu sött, god natt, var Ordens-bror!





N:o 1 1

.

CEREMONIELLE

vid

UTNÄMNING OCH DUBBNING

på Barbara dag fjerde gången

den 4 December 1769

uti

RIDDAR-CAPITLET

af

DE TVÅ FÖRGYLTA SVINEN.
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Närvarande i C ap i ti et.

Samteliga Commendeurer,*) af hvilcka

Ordens-cancelleren och Commendeuren Planberg,

Skattmästarn och Commendeuren Agrett,

Bryggaren och Commendeuren Meisner OelheÅm,

Bokhållaren och Commendeuren von Berrko,

Stolmakarn och Commendeuren Österman,

såsom Ordens deputerade tillika med

Ceremoniemästarn, Ordens-parentatorn, Oratorn och

constituerade Dansmästaren ^fancke Rensen

emottaga innom Templet

de Barbara dag 1769 utnämde fem Riddare af För-

gylta Svinen,

neml.

Skomakaren Avall,

Suspenderade controlleuren vid Sjö-tull-kammaren i

Lovisa Lundbeck,

:-:

) Altid vid ny Bacchi Ordens-utnämning blifva i och med det

samma det förra åhrets Riddare Commendenrer.



Suspenderade rådmannen i Helsingforss Carl Hasselgren,

Skogvacktaren och interims vice jägmästaren Stenberg,

Suspenderade kyrkio-inspectoren i Uddevalla Wolfdauer,

alla i sina Ordens-kåpor.

Herholdema Glock och Kempendahl,

Ordens-pukarn Steudeker,

Ordens-piplekarn Kttape,

Ordens-klockarn his temporibus och Ordens-eds-förmu-

lair-stafvaren Triindman.

5. — Bacchi Orden.
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AGRELL med utslagna armar. K NÄPEN.

ARIA. C HO RUS.

Så är på Barbara dag

En gammal grundad lag

Att då i detta Tempel

Till hugnad och exempel

Hvar Bacchi man ge fullt behag. - - - Knapen.

Våren glada, Bacchi män!

Vår olja brinner än,

Min Bror, vid krus och kanna

Vid ståncka, bränvins-panna.

J friske Bröder, drick om igen! Knapen.

Nå nå, rätt nu så trumlar han,

Så stora pelarn ramla kan.

Gu-tår nu, Bror Planberg, Bror Oelheim, Bror Bercko,

Bror Österman!

(knapen solo. — Pukorna. TfompetemeJ)

PLANBE R G.

Trumla Stendecker, pinnarna i vädret,

Pukor. - - - Rigtigt slå på lädret,

Pukor. Pinnarna i vädret!

Trumla till ny Riddare-dag! Fin]

Heij — silfver-hängslen, sölf-galon på hatten!



6 7

Pukor. - - - Trumla hela natten,

Pukor. Sölfgalon på hatten,

Hvita handskar . . . grymma slag

!

Nu är Capitel,

Riddare-tittel

Få nu fem hieltar — sdasena tag ! — Pukor.
o o

Nå Stendecker, trumla, pinnarna i vädret! D. C.

Skomakar Avall bär den gyldne stiernan
n

Pukor. Avall yr i hiernan,

Pukor. Bär den gyldne stiernan

I en skinrem, helt desperat.
o

Avall är knubbig, hvitögd, pussig, lustig.

Pukor. Altid våt och mustig,

Pukor. - . - Hvitögd, pusig, lustig,

Gammal Ordens-candidat.

Bacchus till ähra

Skall han nu bära

Valspråk och kåpa, pruncka med stat — -

Si: Ne sutor ultra cnpidam! i stiernan.

Unnan ur dörren ! Luudbeck, controlleuren.

Pukor. - - - Mitt i Tempel-dören,

Pukor. - - - Ltmdbeck, controlleuren,

Tar i dag sin stierna emot.

Hufvu, det slincker, näsan eldröd skiner:

Pukor. Klar af små rubiner.

Pukor, - - - Näsan eldröd skiner

Pukor.

D. C.



68 =====

Till en lyckta för hans fot.

Stiernän hon prålar,

Riddaren skrålar.

Rullar i rensten qvick som ett klot. Pukor.

Hony soit, qvi mal y pensel — Ur dörren ! D. C.

Flaskan i näfven, ponceau-röda kinder.

Pukor. - - - Middags-tiden blinder,

Pukor. . . - Ponceau-röda kinder,

Honeur för Hasselgrens person!

Rådman i Helsingforss, nu suspenderad,

Pukor. Fordom meriterad

Pukor. Men nu suspenderad,-

Tumlar sig vid Bacchi tron.o

Tapper i nöden,

Torstig i döden,

Du är vist värdig glas och pension.

I stiernan står: 1gnott nnlla cnpido.

Jägmästarn Stenberg Bacchus nu utnämner,

Pukor Gammal, stadig, jämner;

Pukor. - - - Bacchus nu utnämner

Stenberg — se dig sjelf -— lull full !
Fin.

Lundhotm hans stiema på ditt bröst nu bläncker,

Pukor. . - - Uti gyldne läncker

Pukor. --
-j På ditt bröst nu bläncker

Att förädla få din mull.

Du har två Gudar,

Pukor.

D. C.



6g

Och i två skrudar

Skall du dubbas, lustig och full. — Pukor.

Ut ad aqvam cervus, står i jägarns stierna. D. C.

Hurra i choret — si Wolfdauer gamla,

Pukor.— Heij Stendeker, ramla

!

Pukor.— Si Wolfdauer gamla

Kyrkio-inspectorn — gu-tår! Fin.

Krokug i knäna, ögat stint på krogen

Pukor.— Bacchi tompiss trogen,

Pukor.— Ögat stint på krogen,

Tag ditt korss vid siutti år!

Sväfvande tunga^

Nu skall du siuneao

Hvad ner i stiernan tecknat står: — Pukor.

Nunciat auroram gallus -— heij Wolfdauer! D. C.

Ödmjuka dräng! :||:

Si huru Rensen hoppar i fläng —
Si tacken sväng! :||:

Si nu, hur' han hoppar med plit och gehäng,

Si huru Jenseu han hoppar i fläng

Öfver bad' bänckar och stolar och säng!

Skaffa viol! :||:

Si huru Rensen gjör capriol

Öfver en stol,
:[]:

Under två stolar och opp på ett bohl —
Si huru Rensen han gjör capriol!



Nu liksom tuppen han hoppa och gohl .

Hela Capitlet grinar och ler.

CHOR.

Hela Capitlet grinar.

PLANBERG.

Si nu för tusen, nu hoppa han ner!

CHOR.

Hela Capitlet grinar.

PLANBERG.

Tungan arbetar som på en barber!

CHOR.

Hela Capitlet grinar.

PLANBERG.

Hör nu på Kuapen — nå hör en solo uti moll!

Jensen han gycklar, och si nu kastar han boll! ---Oboe

Heij kullerbytta, nu dansarn med ett parasoll.

Hör nu på Knapen — en solo uti moll! ---Oboe.

Kära, gif ackt, :||:

Si huru Rensen hoppar i täckt!

Han har compact, :||:

Tror jag, med fan och med hela hans magt.

Ordens-peruqven i bucklor han lagt,

Tror jag, åt fan och åt hela hans magt.

Nu på en sne — :||:



Nä det är värcklig roligt at se

!

Riddrama le — :||:

Pladask uti gålfvet, det tänckte jag ske!

Peruqven, bouteljen, violen breve -

Nå det är nu värckelig roligt at se!

Hela Capitlet grinar och gnyr.

C HO R.

Hela Capitlet grinar.

PLANBERG.

Gässen är rasker och lustig och yr.

C HOR.

Hela Capitlet grinar.

PLANBERG.

"Sä nu för tusen, han ligger och spyr!

C H O R.

Hela Capitlet grinar.

PLANBERG.

Hör nu pä Knopen, nu spelar han en ny duette,

Hoppar mot Jeitseu en helvetes balett. Oboe.

Hör pä hoboijan, hur' drill pä drill nu följer tätt!

Rensen han siunger med Knapen en duette. Oboe.

JEN SEN och KNAPEN blir liggande.

JENS EN.

Barbara

!

Nå hurra!



CHORUS.

Hurra i Capitlet!

JENSE N.

Ordens-bröder,

Jag är trött;

Men i dag

Riddar-slag ...

CHORUS.

Hurra i Capitlet

!

JEN SEN.

Ach jag blöder,
,

Sönderstött

:

Fier'ndeln af min näsa felar.

Spela Knape . . . Knapen spelar! - - Oboe.

JENS EN.

Det är jag

Som i dag . . .

CHORUS.

Hurrar i Capitlet!

JEN SEK

Altid pigger,

Glad och smord —
Oration

Fram vid tron . . ,



CHORUS.

Hurra i Capitlet!

JEN SEN.

Där jag ligger,

Blir hon gjord.

Jag mitt lif åt Bacchus delar.

Spela, Knape i. . Kiiapeii spelar! — Oboe.

Pots slapperment, aij aij, håll Kuape — du mig trampar!

Tyst, Canclern — eller hur'? — hvem är som åt oss

stampar?

Kom hit! — Omöijligt, neij — ach tåcke dumt gemöt

!

Kan du väl ge meij hand, du ditt piplekar-nöt !

Nä, ge meij bara hand - vij ska stå opp och supa.

Pladask i gålfvet fritt! Heij baklänges, framstupa!

Hvad, blånar du? Pip, pip, heij Kuape, hur ä dä?

Jag tror du svålgde ner din boxboms-oboe?

KNAPE.

Pip, pip, pip, pip, pip, pip! Han halcka innom truten.

Förtvinade machine — si så, nu drog jag ut'en.

Han ä så hal — vet du, hur' hustru-min hon gjör?

I går med oboe hon stog och kjärna smör,

Den enda som jag har, min brödqvam och min flaska;

Med den jag hedrat har en Pergolesis aska,

Med den jag offta nog kring Heudels marmor gått

Och sen på Lilljans krog en Markels pålska fått,

Med den jag Jeppe Berg . . .
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J E N S E N.

Torck smöret utaf truten!

K N A P E.

Med den jag pip, pip, pip — har gnolat på

Redouten,

Med den på Träske jag har åffta nött min lip,

På bröllop, barnsöhl, heij — pip, pip, pip, pip, pip, pip

!

Det skiär mig i mitt bröst — alein man muss dock

lachen —
En musicus blir gifFt, den bryter af sig nacken;

Den spelar aldrig väl och aldrig excellent,

.Som sin Apollo bär på tvenne instrument:

Den dricker altid sämst, som blandar tvenne saffter.

Jag är en gammal narr. en narr af alla krafFter

Och si så där bort åt - - heij Rensen, hielp mig opp

!

I choret sorla de — si Cancellern hur han lopp

I kapp med Benko — hdij? peruqven på ett öhra

!

Skattmästarn med en knif — hva ä dä nu å gjöra?

Si Ordens-hörnskåps-dörn . . .

JENSEN.

Va ba? den öppen står.

Ach Knape, hielp mig opp! De ropa nu: Gu-tår!

De klinga himmel, hielp, hielp den fördömda

Jeusen —
Herholder, kommen hit med Orden s-ler-credensen,

Herholder — ingen hör ~~jag ä så full och svag -

—

Pladask ~ där ligger du; pladask — där ligger jag!



Herholder, kommen hit, kom vackert, hielp oss båda,

Två trogna Bacchi män i Bacchi siäla-våda!

Vij kunna med vår dygd eij hielpa opp hvaran —
Vår vänskap sviker här, fast hon eij svika kan.

Hielp mig och Knopen opp!

JENSEN och KNAPEN
hälla Härholderna under armarna.

D U E T T O.

Vij kämpa utaf alla kraffter,

Och af Bacchi söta saffter,

Söta saffter, :||:

Få vi mod

I vårt blod. :||:

Vårt bröd vill ingen baka:

Bacchus fritt han låter oss smaka

Söta saffter, :||:

Fullt behag,

Natt och dag.

Kom sku vij vandra in, längst in i choret,

Kom lätt oss fira Bacchi Riddar-slag

I dag!

Full pocal,

Avall, Lundbeck, Hasselgren, Stenberg, JVolfdauer,

— pocal!

Hielp oss, Kempendahl!

(KNAPEN spelar?)
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KEMPENDAHL.

Hurra, gå på nu, Bröder!

Hvad kostar silfverglitt? Se lilla Knopen blöder.

Gå på — besitta meij, här ä ju ingen tid:

In Rensen och gjör tjenst och dig om näsan gnid!

Dit in — se dit åt, heij — dit in åt skall du stiga,

Vid Ordens-hörnskåps-dörrn — ufF, stå ej där och bliga!

De nya Riddrarne de lära komma snart,

Och du orera skall, parbleu!

J E N S E N.

Ja det ä klart.

KEMPENDAHL.
t

Men månd' det dubbning blir? vill Cantslern sig

besinna?

Då skulle, tycker meij, ju Templets lampor brinna,

Baneret bäras fram just i full Prossession.

Ännu en sak därtill: jag lefver i den tron,

At gamla målarn Ek tör ingen stierna nypa,

Fast han i Templet hörs här utanföre krypa:

Possiblement — kanske — hör på hans långa ben . . .

Pille — Canclern tog en sup, ännu en, ändå en -

—

Nu lär' di komma snart: han Ordens-flaskan grumlar.

Agrell söp Canslern till — allarm, Stendeker trumlar,

(Pukor.)

Och jag står har — va ba?

J E N S E N.

Hur sa? ja det ä klart . . .



Nå hin i meij, om jag nu orckar gapa snart!

Och inte kan jag stå, och inte kan jag falla.

Jag säijer: hin i meij, om jag eij för er alla,

Ja för er allihop skall gjöra, ett tu tri,

En konstig oration — hielp opp meij, ta uti!

K £MPEND A HL.

A vot' santé, Monsieur! Än se'n, va å dä mera?

Du kan ju ligga qvar på gålfvet och orera.

Capitlet sätter seij — ligg stilla du — gu-tår!

En ägta finckelbuss, en bit om du förmår . . .

AHarm, Stendecker hörs.

(Pukor.)

Hvar ä nu spiran min?

De nya Riddrarne de lära komma in.

Ach hvad för raglande, hvad altför söta gåssar!

Vid deras andedräkt en eld kring- näsan blossar.o o

Piplekare, ge rum, släpp Cantslern för vår tropp —
Heij Glock, gå sagta steg och håll din spira opp!

CHORUS. PLANBERG.

Herholderna,

Gå ni sagta!

Vi betrackta

Templet — hurra !

—
Och med heder

Gå vij neder

Kring trapporna.

Hurra! - - - Pukor. Trompeter.



Bacchus sjelf oss leder,

ja.

Honom vi söka,

Hans rike föröka

Och svettas vid hans högtid-orgia,

Bra, bra, bra

!

PLANBERG (solo).

Vandra nu på,

Skomakar Åvall, gå

Och tag din krantz vid Bacchi fötter små,

I en vrå

Stå, stå!

CHORUS.

Herholderna etc.

PLANBERG (solo).

Du Controlleur,

Du raska Lundbeck, hör.

LyfTta din krantz och ditt salu tern gjör,

Som du bör,

Seigneur

!

CHORUS.

Herholderna etc.

PLANBERG (solo).

Du Rådman, nu

Du Hasselgren. vij sku



Binda din krantz — du borde hafva siu

Just par tout,

Du, du!

C HO RUS.

Herholdema etc.

PLANBERG (solo).

En Jägare,

En Bacchi Nimrod se!

Svinga din krantz, du trogna tjänare,

På en sne

Breve

!

chorus:

Herholderna etc.

PLANBERG (solo).

Kyrck-inspector

JVolfdauer, si vårt chor,

Kyss på din krantz! Med röda blommors flor

Du är stor,

Bror, Bror!

CHORUS.

Herholderna etc.

A GR EL L.

Välkomne, gode män! Si Hasselgren , han raglar -

Slå Templets port igen — befall man den förnaglar

Vij Bacchus dyrka sku i fulla fiorton dar
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JM ed kårlek, sång och vin och allt hvad hiertan drar.

Välkomna, gode män, kom innom våra murar!

Si Ganymedes där, hur han en flaska skurar.

Si opp-åt, gode män — en konstig gjord vestal —
Dä där ä Lundholms bild, som sitter med pocal.

Den där — lätt si
-— jo men — är Boursells bild

med ramar;

En dito utan ram Vällkomne! Jag dig kramar,

Välkommen Stenberg, kom, hör på ett lustigt ord!

Si bakom Bacchi tron ett Ordens-riddarbord,

Som dukat är med smak, med capitala rätter,

Med strufvor, lax och sill, med sviskon och renetter,

Med korf i olja kokt och litet brynt med smör.

Vällkommen Limdbeck, kom, kom hit Herr Controlleur!

Det år ett bord med smak: allt ting är bara grädda —
Si inlagd gås i öhl, i bränvin stufvad gädda.

Där korfvefatet står och länstohl frammanför:

Där skall Herholden stå — stig- fram, Herr Controlleur!

LUND BECK.

Ach om jag vore full och satt på denna stolen!

AGRELL
Och där vid pelarn si - - står Ordens-basviolen.

LUND BECK.

Där står en Herhold mäd.

AGRELL.

Å neij — neij tyst — allarm!
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Stendeker lyfFtar opp sin silfversmidda arm

Honeur aux etrangers!

(Pukor.)

planberg, Ordens-cancellern .

Pille — hvar ä Rensen — svara!

CHORUS.

Jo, Ers Magnificence, pä gålfvet lär han vara

Inunder bordet där.

PLANBERG.

Orator, stig nu opp!

CHORUS.

Neij, Ers Magnificence, det är alt fåfängt, stopp.

PLANBERG.

Åtminstone pä knä — stig Herhold, mellan bena!

CHORUS.

Neij, Ers Magnificence, helt fåfängt, som vi mena!

P LANBER G.

Han sofver — Rensen, opp till oration och dans!

Är nu alt ting tillreds?o

CHORUS.

Ja, Ers Magnificence!

PLANBERG med Ordens-trävärjan; NB de öfriga af

Capitlet ga till bords.

6. — Bacchi Orden.
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CHORUS.

Lustigt vid Bacchi saffter

Siungom utaf alla kraffter!

Lustigt är vid Bacchi saffter

Taga sin vän i famn.

Lustigt i Bacchi rike.

Kung och tiggarn min gelike!

Lustigt i Bacchi rike

Vänner fä utan namn.

PLANBERG (solo)'.

Stor sak i all vår möda

!

Alla känslor hämta föda -

Utaf Bacchi saffter röda.

Riddare, ställen er,

Fallen för meij ner!

Heij Tnmdman, kalla fram de ädla fem till tunnan!

Stendeker, trumla nu

!

(Pukor.)

TRUNDMAN.
Ge rum, ur vägen, unnan!

Kom hit, J gode män, träd fram, J gode män.

Gu -tår, J gode män

!

PLANBERG.

Men först skomakaren!

(Pukorna)

Medan Riddrarue ajiägga eden och dubbas, sä sjunges

följande säng, hvarvid trompeterna äfven höras.
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Trompeter.— Trompetare, stå

!

Bacchi männer

Och Fröijas vänner

I dag till bords med trompeter gå. — Trompeter.

Herholderna två

Bordet zira

Med hvar sin spira,

I hufvu fjädrar, båd' röda^ blå. Trompeter.

Sitt neder! Cancellern biuder.

Hans röst i choret ljuder —
Han dubbar de nya fem: ---Trompeter.

Si stiernorna pryda dem ! - - - Trompeter.

CHORUS.

Skål, hvar en Bacchi vän,

Bereko dricker den.

Trompeter. - - - IllSyltader gås,

Färska lakar

Nu, om det smakar!

Trompetare då, på stunden blås ! Trompeter.

Si här ä fiskmås —
Och turtur-dufva

Och såcker-strufva,

Och litet grynkorf kan också fås. Trompeter.

Heij klinga, goda gubbar!

Herr Canclern står och dubbar
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Skomakaren Avall — hållt! - - - Trompeter.

Trompetare, biåsen stolt! Trompeter.

CHORUS.

Herr Canclerns skål i qväll

Dricker nu Agrell.

Trompeter. - - - Herholder, ge smör

!

Carafinen

Och si terinen,

De äro tomma — trompeten rör! - - - Trompeter.

Von Bercko, nå hor,

Lagom bullra!

Si där han kullra —
Stig opp ur rensten, Herr Commendeur!— Trompeter.

Kom lått oss åter äta,

I vinet alt förgäta,o

Där doppa vårt sorgebröd ! Trompeter.

Stendeker han blir så röd. Trompeter.

CHORUS.

Han trumlar — stigom opp!

Skål, vår Riddartropp!

Å VA LL.

Jag Aväll låfvar trygt at eij i vårckstan finnas,

Men på Victoria min fader Bacchus minnas.

Min lycka ögon har i några vissa fall,

Då effter tärning-kast min strupa svälja skall.



Enfaldig i min tro till eden är jag färdig,

Och hin regera meij, om icke jag är värdig.

Ty jag har supit jemt och - - notabene — gätt

Liksom pä kryckor bort, där jag eij supa fått.

Jag låfvar och jag svär at mina stönar såla,

At bli en pilegrim och vid din tapp mig mala,

All staden gå ikring och leta krogar opp,

På denna liufva färd afmäta lifvets lopp.

Jag låfvar at jag eij ett enckelt lif fördrager:

Jag tål ej enckelt öhl — förringa eij min lager!

Jag låfvar och jag svär vid Bacchi härlighet:

Mer'n Guden super sielf, det gjör jag i förtret.

Jag låter dem i frid - - derom vill jag eij träta:

De andra länge nog må uti choret äta.

Jag bara supa vill — bort kråffror och ragout

!

Så dubba misr nu då

!

PLANBERG.

Var värdig, kära du

!

LUND BE CK.

Jag Lundbeek, som nu står med flaskan här och rapar

Jag låfvar och jag svär, så åffta som jag gapar,

At uti Bacchi tjenst och i hans Tempel bli:

Lätt mig få kasta meij i allt slags fylleri!

Just vid min moders bröst jag diat Bacchi spenar,

Jag tjent min Bacchus mer än Kungen som jag tjänar

Jag ledsen vid special, columner och balance,

Nu i ditt Tempel står och lyfftar på min krantz.
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Här bara hieltar fins, eij bönder som ska tulla,

Här ser jag ingen bomm och ingen kärra rulla.

Här räkas vänner jemt från morgon intill natt —
Jag tror af idel frögd jag blifver rent besatt.

Tag mot min längtan då! Vid denna Ordens-stierna,

Den mig får nyckter se, skall krossa få min hierna

!

Se mina ögon rätt — hvar ögsten röd och klen

De täfla i sin glantz med morgonrådnans sken.

Se ! mina händer nu — här blod och ådror gäsa.

Se! en rubine-dag har fallit på min näsa.

Si hur' min tunga vill ur mund till Bacchi tron -

Men benen villja ej!

PLANBERG.

Var värdig, min Patron!

HASSELGREN.

Jag låfvar och jag svär, jag Hasselgren bekänner,

Jag vill eij andra ha än krögare till vänner.

Jag menar at jag har mig långsen värdig gjordt

Och offta med mitt blod din Guda-tunna smordt.

Jag menar, vid din tapp för trogen tjenst och möda

At bröd och vatten blef i 20 dygn min föda.

At jag på denna hals, som denna kedja bär,

Har brandvakts-saxen hafft 1 2 gånger ungefär.

Min hiessa grånat har inunder oljoqvisten

:

Min arma hydda snart hon börjar blifva gisten.

Min tunga tala vill en gång, förän jag dör,

Och det har skedt i dag, då jag mitt löfFte gör.
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Jag låfvar, på livad rum min andedrägt sig slutar,

Och just uti den stund, då jag mitt hufvud lutar,

At ur mitt svalg skall gå en ånga till ditt pris

Af porssöhl, bränvin, miöd, Finsk lura, Portugis.

Jag låfvar och jag svär -—hvad skall jag mera svära?

Hvad löffte skall jag ge för denna stiernan kära?

Min näsa blifva skall min löfftesman i vin —
Så dubba mig nu då!

PLANBERG.

Var värdig, min Cousin!

STENBERG,

Jag låfvar och jag svär at nögd mitt hufvud böija,

O Bacchus, till din tapp och till ditt sköte, Fröija!

Jag låfvar utan glas i säng — när jag den får —
Eij hvarcken stiga opp ell' lägga mig — gu-tår!

Bekänner item det bland mina många dater

Jag aldrig har det gjordt — bevis mig det, kamrater!

Slikt nidings-värck, jag ber, skilg från min lilla dygd,

Lätt mig som Riddare, o Bacchus, njuta skygd

!

Den stiernan som jag bär vill jag till grafven bära,

Den drufvan som jag får den vill jag ock förtära,

Den safften hon mig ger Naturen ärnat mig:

Den mig från krogen drar, jag den förklarar krig.

Jag svår vid Skogens Gud och Skogarnas Gudinna,

Jag svär vid Vinets Gud, hvars saffter i mig rinna,

At eij uti mitt kall förglömma en af er —
Det vet jag äntlig visst: mot Bacchus det eij sker.
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Jag hafft långt flera rus, än jag har harar skutit,

Förr har jag krogen sett, än hvar som lärckan sutit,

Förr bössan klickat har förr'n bränvin för min smak —
Med ögonen ihop jag legat full och spak.

Biörcklaka är mitt lif och bränvin är min hälsa,

Tvä stora medici, som länge sku mig frälsa —
Men dubba mig nu dä!

PLANBERG.

Var värdig, mon Amie!

WOLFDAUER.

Jag kyrkio-inspector nu för min stierna tackar.

Jag supit denna natt, så svetten af mig lackar.

Ach, sådan bitter törst! Min ålderdom är tung:

Ihålig är min hals, ihålig är min pung.

Ge mig en sup — gu-tår! — så kan jag bättre tala

Och som en morgon-tupp på Bacchi tunna gala.

Lätt mina »råa hår få svettas vid din tron,

0 Bacchus, gör meij ung, uppelda min person

!

J ären alla barn mot mig, J raske drängar,

1 år. men ej vid glas och högt uppbredda sängar:

Jag spritter som en fisk uti en skönhets famn

Och dyker som en åhl i Bacchi öpna hamn.

Jag tient i Templet förr, men himmel, mindre trägen,

Ty vägen gick i korss, och här är jämna vägen.

Jag finner snart mitt lif till aska blandas här —
Göm mig i choret då vid Ltiudholm, jag begär!

Så vill jag gjöra ed, så vill jag stiernan fästa



Vid detta magra bröst, på min förmåga frästa,

Om det så mycket tål, att stiernan hänger där -

Benranglet är förbrändt - jag den i munden bär.

Jag lofvar Bacchus, dig, dig aldrig öfvergifva

Förrän Naturens lag min smak skall gränser skrifva

:

Då blir en annan sak - - men att jag nyckter dör,

Pur lögn, J Riddare!

PLANBERG.

Var värdig, grand Seigneur

!

JEN SEN.

Här ligger jag — än sen?

Ödmiuka tjänare! Här skall jag föra ordet.

Ursägta meij at jag nu ligger under bordet!

Det lika välment är - - si tag nu oration!

Jag räcker intet långt — skick frammen där till tron!

Min hierna full med rim, mitt hufvud fullt med sarTter.

Hit med en liten sup! jag har så svaga kraffter . ..

.

D'honeur —; den dansen var en ängslig saraband.

Ta Herhold, supen hit, räck mig din trogna hand!

Gu-tår, Herr Cancellair och Bacchi Commendeurer

!

Den dagen nu i dag helt ensam oss tillhörer,

Till ingren annan siäl än Bacchi trogrna män,
o o

Just till hvar rusig man, till ingen an än den.

Här aldrig nycktra män i detta Tempel trifvas;

Ett qval i deras bröst, som aldrig kan beskrifvas

:

De sucka i besvär, de tårcka ögat jemt —
Mig tycks att deras blod måst vara helt förskämt.



J Bacchi Riddare, som edra stiemor taga,

Jag vill i nätta strek er vackra målning draga:

Skomakar Avall du, säij vill du hos mig bo:

Om jag dig bränvin ger, så salar du min sko.

Du är min gamla vän: din krantz jag åter binder.

Din hiessa blifve hvit och röda dina kinder!

Du Lwidbeck Controlleur. jag önskar dig den frögd,

Som gjör en Bacchi man i alla öden nögd.

Du är en rasker man där Bacchus dig posterar;

Du ingen middag har: du bara frukosterar.

Hvar ziffra i specialn, om alla läggas hop,

Knapt till den summan går, som du Hafft tömda stop.

Du värda Hasselgren, på Rycktets gyldne vingar

Längst ned från Helsingforss ett vivat för dig klingar.

Ja! hela choret gläds åt sådan hielte stor,

Som utan like är. Och Stenberg, hör du Bror,

Du med ditt öpna gap en skördeman förskräcker.

Och kopparslagarns bröst blott vid din åsyn kläcker.

JVolfdauer, mod och blod förene sig i dig

Att ge ditt hierta lust i Bacchi våta stig!

(Pukor.)

PLANBERG.

Heij Tnmdman, är du här? Herholder, skynden eder,

För all ting helt secrette vi gå ur choret neder —
Här kommer något för bland Bacchi tappra män,

Som är en secrettesse - - slå Templets port igen

!

Slut.
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EPISTEL

om Ordens-häroldens Glocks dödeliga

frånfalle.

Välborne Herr Lieutenant!

Så ofta jag äger ledighet., försummar jag intet at

tilskrifva Herr Lieutenanten som en kär vän; mina

bref blifva, i anseende til mitt myckna arbete för

min Kung. hans krona och landom, icke så lustiga

och glada som jag önskade., likså matta som min

tankegåfva denna postdag, ty jag har sorg! Si! för

detta Notarien vid Södra förstads kämnärs-rätt, seder-

mera Primarie kämnären i Norra förstads västra käm-

närs-rätt och Härolden vid Bacchi Ordens-capitel, Herr

Johan Glock, är med döden afgången i början af

förleden månad; efter hvilken Herra och Man parenta-

tion kommer at hållas den 1 1 i denna månad af

Ceremoni-mästaren. Ordens-parentatorn och constitu-

erade Dansmästaren i cboret, Herr Janke Jensen.

Härvid blir minsta pragt som är möjelig; ingen Pro-

cession med buller och larm, utan endast knäppning

på pukorna, då Ordens-baneret bäres af den Härolden

som utnämnes efter Glock. Här gissas på åtskillige.

hvilka kunna anses värdige at intaga vår dödas



ämbete i Capitlet : få nu se, hvem lotten faller

på; i anseende därtil är Härolds-ämbetet en pöste

d'honneur, så vida de äro förklarade lika med Rid-

darne af högbemälte Orden. Vår afledne Härolds

förtjenster äro dråpeliga i Bacchi rike, och hans grift

hedras med drufvor och cantater, hans aska bestänkes

med Hoglands-vin och öl. Klockorna skola klämta i

tornet och därefter Oratorn upstiga och hålla et

til ämnet lämpeligit tal, hvarefter hela festen slutas

med en Elegie eller sorgelig Cantat om den dödas

afgång, några Qväden om Bacchi safter, om rusige

mäns glädje, om raglande qvinnors tankespel, om

verldsbekymrens förakt vid glas och buteljer och

om den himmel, som sväfvar öfver Bacchi länder.

Jag torde upmuntra Herr Lieutenanten med några

vid detta sorgeliora tilfälle af Ordensbröderna för-

fattade Cypresser; til exempel:
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(a)

DyrhartAfton-offer vidför detta Häroldens i

Bacchi Ordens-capitel Herr Johan Glocks

öpnade och tilslutne griftesten, uptändt

på Gröna Jägaren emot morgonen vid

solenes upgång den g Julii' år 1770, af

Von Bercho, Commendeur.

- Sa vandra våra stora män

Ur verldens ljus til skuggan;

Här ligger denna Riddaren

Utaf Förgylta Suggan

I grafvens mörka vinkel gömd

Och svept i bara kransar.

Förträfflig man och vid t berömd

I Bacchi lek och dansar!

Din Härolds-spira brytes af

Af mig, af dig, af Döden,

Din flaska krossas pä din graf

Och klingar dina öden.

Hvar droppa til den sista tär,

Som sprids i blanka strålar,

Din vinter, sommar, höst och var,

Din dag, din afton målar.
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(b)

Välment Sorgesyn, imaginations-vis för-

klarad vid Häroldens i Bacchi Ordens-

capitel Glocks afgång ifrån jordklotet,

af von Ehrensugga, om aftonen den ii

Julii 1770 på Förgylta Draken.

Si svarta böljans hvita drägg.

Ach se, hur Charon stretar!

Han vrider vatnet ur sitt skägg,

Och med sin båt arbetar;

Med åren vil han vågen slå,

Men vågen slår tilbaka,

Och himlens fönster öpna stå,

Och alla skyar braka.

Förgänglighetens fält jag ser,

Fast mörkret mig förblindar;

Min Glock i Charons båt går ner.

Och vräks af storm och vindar.

Farväl med vin och dubbelt öl!

Ach ! bort med glas i handen

!

Rättnu min vän, så är din kol

Vid Eliseiska stranden.
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(c)

En ljuflig och blomsterrik Urna, enfalle-

ligen nedsatt på de Eliseiska Fälten, den

ottonde dagen i Hömånaden, in TUmulo

Glockico, af nuvarande Förste Härolden

i Bacchi Ordens-capitel, Käinpendal.

Så slår min Glock nu locket til

Uppå sitt stop och vandrar,

Hvarthän, jag icke veta vil.

Gutår! jag dig ej klandrar;

Du har förfall, du måste dö,

Och skiljas från vår lusta,

Men vi med glas på denna ö

Ditt lof i klunkar pusta.

Du druckit så din saft til slut,

Du lärt din drufva prässa,

A t varma oljan runnit ut

Uppå din kalla hjessa.

Din hydda var så våt i dag —
Jag kan dig ej befria

Så våt, at Döden vid det slag

Har rostat full sin lia.



Ach! men din tunga, hur var hon?

I bara honung guten;

Och bäst du stod vid Bacchi tron,

Hur blef hon stum och sluten!

Hur blekna dina läppar af

Och ingen sötma kände

!

Hur blef ditt paradis din graf

Och vällust ditt elände?

Välan, gutär, min bästa Bror!

Din skäl, gutär i grafven!

Jag tumlar i ditt grifte-chor,

Och raglar med prestafven.

Men törsten är ej mer ditt qual.

Min hjerna nu förbryllas.

Din urna skal af Kampendal

Med vin och blomster fyllas.
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N:o 13.

BACCHI TEMPEL
öpnat för

RIDDAR-CAPITEL

af

DE TVA FÖRGYLTA SVINEN

femte gången

Barbara dag den 4 December 1770

af

Förste Herholden Kempendahl,

Commendeuren Meisner Oelheim, Ordens-klockarn

Trundman

och

Musicanterna.

7. — Bacchi Orden.
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KEMPENDAHL och MEISNER med Ordens-provianten.

MEISNER.

Kiöf och sal

Är fatal —
Lätt mig få köra,

Kempendahl!

Hur vill du gjöra?'

Vägen är smal.

Lätt mig få köra, :||:

Kempendahl!

KEMPENDAHL.

Klöfvet jo!

Slår i sko

;

Backen är branter —
Meisner tro,

Jag är galanter,

Full som en so.

Backen är branter, :[|:

Meisner, tro

!

Heij!

Piskan har jag glömt i stan

På krogen -

—
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Men lätt gå

Och kör på,'

Lustigt courage ändå!

Bry dig om ingen ting,

Lätt hiulen löpa kring

!

Jag måst ha supit bålt: så daglig full" som jag,

Tycks mig at jag är full den första gång i dag.

I natt, i förgårs natt och söndan för den sidsta

Satt jag i Gröna Lund på Caisa Lisas kista,

;

Svor, dobbla, siöng och söp, drog flickor i triumph

Och hade näfven full med ideliga trumph.

I källarn- Lotta sprang båd opp och ner å tappa,

Jemt Tullgren, visiteurn, i gumpen henne klappa.

Corpraln och skepparn svor och växla hvar minut,

Men jag vann fyra stop och slog mig rigtigt ut.

Korss hvad det är för'n sal på Gröna Lund, god'

vänner,

Honette och full med folck, med knecktar och sjö-

männer,

Musique båd natt och dag och lustig capriol

Med jungfrur uti dans vid fleut och basviol.

I Kör på — tag piskan hit! En ting vill jag nu nämna:

Förr skall jag rock och väst och skiortan från mig

lämna,

Förr'n jag vill ha credit — neij, Kempendahl han står:

Han super som i fiol, åt året som i år.

Courage — ingen nöd — än äger jag ett öre —
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Men håll emot och stryk! — här halckar alt utföre.

För all ting håll emot! De helga kärlen hvälf,

Hvälf dem helt sagta — håll — lätt mei) få köra sielf

!

MEISNER.

Klöf och sal

Är fatal etc.

KEMPENDAHL.

J kosteliga kärl, ack! tordes jag er tömma.

Neij, all er dyra safFt skall i Capitlet strömma.

Jag tors eij — jo jag tors — Capitlet inte ser.

Försök lätt bli — stor sak — kör Meisner, längre ner!

Men hvi är du så tyst?

MEISNER.

Hvad båtar syn och tunga?

Hur' kan jag vara glad och Bacchi visor siunga,

När alt vårt öfverflöd, som dras på dessa hiul,

Det skyndar undan oss och gjör vår utsigt ful?

Stick opp ett fat, försök— håll Herhold, jemt och udda!

KEMPENDAHL.

Mitt samvet intet tål min Herholds-kåpa sudda.

MEISNER.

Jag längtar till en sup som flickan till en dans.

KEMPENDAHL.

Blås i skallmeijan liud och dansa med din krantz!

I Templet få vi nog, när dessa kärlen sprängas:



Jag gläds och ser mitt blod med öhl och vin bemängas,

Och vill du veta mer — kör bara eij ikull! —
Så vet jag inte mer, än att jag skall bli full —
Jag vill ej veta mer.

MEISNER.

Än jag då?

KEMPENDAHL.
Mycke, mycke!

MEISNER.

Så lätt oss siunga då! Men Vinets Gud, ditt tycke

Opmuntre nu vår röst

!

MEISNER — KEMPENDAHL.

Vij två vij streta,

I armod leta

Ditt Tempel du, du Vinets Gud!

Dock dina håfvor,

De varma gåfvor,

Vij än eij röra — strängt förbud

!

Men när vij hinna fram,

Hvad safiter och roligt glam

!

_ Vij två vij streta

I stofft och dam.

MEISNER.

Courage som en ung!

Vår längtan ger oss hopp och öhlet skvalpar — siung,
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Siung Bacchi hieltars låf, som till hans Tempel tåga!

J kosteliga kärl, uplösen denna fråga,

Om vij få rus i dag!

Vår himmel klarnar:

Oss ingen varnar

At fly ditt Tempel och person.

Den oss förbiuder:

En röst som liuder

Med sorgligt echo kring din tron.

Ty lätt oss vandra glatt!

Tag Kempendahl, af din hatt —
Vår himmel klarnar,

Men jag är matt.

KEMPENDAHL.

Begyn vår högtids-dag,

Kom ära Vinets Gud, hvars saffter ge behag!

Kom Qyickhet, Ungdoms-eld, kom Skröplighet, Elände,

Till all den rolighet den första verlden kände,

Till likhet i all ting, till lika lustigt larm

I nakenhet och frögd, med fikonlöf och harm!

Men månne jag kör rätt? mig tycks jag mig förvillar.

Är detta Templets port? Neij, här man offren stillar:

Där synes blod och mord i högar sammanfört,

Benrangel, glas och löf, alt härjat och förstört,

Där grymtar i ett skiul, och där en skata skrattar,

Där syns en naken arm, som offerknifven fattar:

Till skyn med andackt sträckt, han darrar och gj ör våld
—



Syns ingen hand med glas? Neij, Kempendahl är såld.

Här ingen änglaröst ibland pocaler klingar:

Här syns i detta kiärr blott flädrar, dun och vingar —
Alt ting bestänckt med blod och grymhets öfverflöd.

Men månne jag kör rätt?

MEISNER.

Tig Kempendahl och blöd!

Det är en knagglig brant, släpp hör du ! mina tömmar.

Men bukjoln sitter snett, och kreaturet ömmar.

Hör hjulet gnisslar, skär, och skenan sprungit af —
Tag bulta med en sten!

KEMPENDAHL.

Heij kör i sagta traf!

Här kör du aldrig rätt, du främling på din bana —
Det kostar dig ditt lif at hälsa på Diana.

Men där står Ordens-qvarn, och där sir jag en slätt.

Ren bränvinsluckt — va ba? Jo jo, nu kör du rätt.

Kör på, slå på, kör på — vij sku oss eij inspärra.

Sitt gränsle på ditt fat, i fyrsprång med din kärra!

Du skvalpar öhlet — halt ! du tappa bort din krantz.

Kör, hvissla, sväng och smäll— det rullar som en dantz!

Men Meisner Oelheim, hör min Herre och Maecenas

!

Märck huru vägen här alt mer och mera renas,

Blir mera grön och jenm, med mindre svall och qvaf!

Seigneur, vid björken där så när jag guppat af —
Si här! gu-tår! och ät — men fältet sig förnyar:

Hvad horitzont af guld, hvad rosenröda skyar!
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Hvad grönska och hvad rägn — hvad är det? Meis-

ner, håll!

Månd' vij bergtagna bli af änglar eller troll?

MEISNER.

Slå handen för ditt bröst, giut olja på din kaka!

Hvart ögnakast en sol ditt öga ger tillbaka.

Här ser du annan rymd af kärlek, lius och lif

Och klara röster hör bland glada tidsfördrif.

Hvad grindar, stängsel, led, hvad blomsterrika dalar,

Hvad strödda altaren, där en Prestinna talar!

Hvad blandning utaf pragt och vackra ögnemål!

En hoppar med en krantz; en dansar med en skål;

En lyfFtar opp ett kärl med en välsignad råga,

Hvars bräddar kasta eld utur en liusblå låga;

En böijer sina knän, han gapar och han får;

En annan varm och glad i bara linnet står.

Två kyssas i ett hörn, två brottas om en kanna;

Två nympher springa kapp, vid fikon-träden stanna —
Stig ner af kärran fort — si hur' de nappa hop!

Den kannan håller fullt vist sina fyra stop.

Nu vinner han som stolt med gula släpet svänger —
Si armarna i korss, si hur' han slår och tränger!

Korss sådant löijé — hör! En runkar hufvu', ler;

En kiknar utaf skratt; en bara står och ser.

Men ach! si Templets spetz! min fot kan inte fela.

Hör klockors fina klang med västanvådret spela!

Ja värcklig —> för hvar gång jag hit har blifvit förd,



Min känsla aldrig än så ljuflig blifvit rörd._

Nå kring så vackra fält bör vinets qväden sjungas:

Det lättar våra lif, ju mera vij betungas,

Ger manlighet och färg, ger karlavulen röst,

Mer hälsa i vårt blod och mindre sårat bröst.

Blott facklor gifva os kring templet för Minerva,

Men bränvins-ångor här — jag gapar mig fördärfva.

Minervas oljeträn kan inte svettas mer

Än detta Templets mur —- hör hvad jag säger er!

Stig ner af kärran fort, sitt inte där och gapa!

Vet på hvad rum du står — förlåt mig att jag rapa.

Nog har du kyrcktorn sitt, men kyrckan ini — pro

!

Hur' nu? jag hör ett sorl, månd' jag hör rätt mån tro?

Hvad är i fenstren lius, hvad mörckblå rök kring

taken

!

Månd Trnudman är på vagt? Hör Tnindmau, är du

vaken ?

Min Bacchus, styrck mitt bröst — nu vill jag bulta på.

God dag, gu-tår, god dag — slå på, lätt opp — si så!

Lätt opp, du Bacchi man, du Trundman med din

kanna,

Som snarckar i ditt kall och skiner i din panna!

Jag hör dig innanför — du raglar, kära Bror!

KEMPENDAHL.

Sätt dina tåfflor där vid Trimdmans gamla skor!

Här ser jag spåren klart hvar han på trappan klifvit —
En knä-rem ligger där, en strumpa som han rifvit,
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Hans röda halsduks-band och svarta skin-carpus,

Hornlycktan och en svamp och några bitar lius.

En vällust dina fiät åt mina ögon visar,

Mitt öga i ditt stofft din tienst, o Trundman, prisar:

Min siål och syn förtjust knapt annat ser och tror,

Än Guden sielf har smordt med olja dina skor.

Lätt opp, o Trundman— hör! jag har så tungt att bära:

Båd' honing, vin och miöd och sirap, ingefära,

Bouteljer, glas och fruckt och krantzar, miölck och

miöl . . .

Pro! — kom nu ut, tag mot Capitlets dubbelt-öhl!

Hielp denna Bacchi son med förklä', karfstock, kappa,

At vältra af hans faat vid denna helga trappa!

Spänn från hans röda häst, lätt honom tumla sig —
Alt tumla skall i dag, och jag skall tumla mig.

Pro !
— Trundman, skynda deij ! Förbanna meij han

svarar

!

Hör bränvins-pannans klang — kom väds han står

och klarar!

Heij Trundman, hit en sup!

TRUNDMAN.
Hvem är på porten slår?

Jag släpper ingen in.

K EMPENDAHL.

Å det är jag,

Som natt och dag

Plägar i Templet vara.



TRUNDMAN.

Å ä det du,

Du din filou!

Vill du mig hielpa klara?

J gode män, gu-tår!

Korss hur det porssar högt — ett skum liksom en kåda

Månd' något fenckol fins uti Capitlets låda?

Potatos ligger där, en pumpa som har fehl, -

—

Pille — uti choret står en knippa med canel,

En tunna gumriks-korn, en kista med citroner.

Stöt inte Templets port — hvad är det för spioner

Nu går min tolfte sup — hvem bultar?

KEMPENDAHL.
KempendahL

TRUNDMAN.

Min fattiga kamrat, din skål ur gull-pocal!

KEMPENDAHL.

Lätt all ting delas jämt på denna Ordens-timma,

Lätt våra läppar få en lika smak förnimma,

Lätt oss vij två bli ett i lika öfverdåd!

Hållt — drick eij ut, släpp in Capitlets förebåd!

MEISNE R.

Hållt — drick ej ut, läs opp!

TRUNDMAN,

Jag circa får — stig unnan! —
Af detta gumriks-korn en kanna effter tunnan.
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Det är för Gudar dät at biuda änglar på!

Och får man rätt en sup, behöfves inte två.

Capitlet mig befalt at glödga hvarje droppa:

De ska ock bränna sig på denna afgrunds-såppa.

Ta mig i hand — god dag, god dag i Bacchi stad!

I caraphine du bär, hvad är det?

KEMPENDAHL.

Oscobad.

I krukorna är miölck — courage och god handel!

TRUNDMAN.

Än uti burckarna?

KEMPENDAHL.

Å, det är bittermandel.

I dessa gröna krus, glacerade och små,

Är Höglands, Malvasir och Frontinjack — kän på!

Men lätt oss all ting snart uti sin ordning bringa,

Lätt faten kullra kring, hielp till at sprunden stinga!

Jag blir i Templet qvar.

TRUNDMAN.

Lägg humlan uti blöt

Och flitigt detta ror i mäskekaret stöt

!

Den helga tallkast-ved tänd an och blås inunder,

Tag pusten uti hand och pusta eld och dunder!

Halfärmarna skiut opp, heij skvalpa, ös och siung!

Lätt eij din hiärna bli af ångan yr och tung!

Stärck dina kraffter sielf, knyt dina starcka händer!



Si bus i karet ner, lätt fraggas dina tänder!

Jag går till tunnorna.

KEMPENDAHL.

ARIA.

J röda sken, J klara lågor,

Som språken under detta hvalf,

Bered en safft mot hiertats plågor,

Gjör sorgedagen bara half!

Blanden eder eld tillhopa

Med kalla vattnets köld och is

!

Munnarna ropa:

Hvar är min skopa?

Korss hvad kärfvar, halm och ris!

Skura och sopa!

Hvar är min skopa?

Vattnet porlar Gudens pris.

Hvad liuflig yrsel i min hjerna!

Hvad söta ångor för min luckt!

Hvad dyrbart sot på denna stierna!

Hvad kostlig vinst af jordens fruckt

Vattnet porlar, kornet gäser:

Det dansar, spritter, sväller, gror.

Oeolus väser,

Pumpen han gäser,

Sprutar floden, klar och stor.
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Skopan hon fräser,

Pumpen han gaser —
Vivat Ordens mäske-ror!

Lätt brinna Bacchi låf!

Mitt öga aldrig än uti sin himmel såf.

Bär Meisner, spiran bort! Handvatten hit och säpa!

På detta marmor-bord bred ut min Herhålds-kåpa,

På denna mässings-skruf häng mina böxor opp

!

Och Bacchus, hielp mig här förädla kornets knopp!

Den heliga buldan jag mig nu glad ikläder,

Drar på skinnböxorna med förskin utaf läder.

Med röda tåflor gran, i bara skortan klädd,

Jag liksom går till sängs på sielfva nöjets bädd.

Hvad rysning i min blod! Hvad rörelser och smärta,

Upkastning, ömma qval och svart och bittert hierta!

Hvad hetta, tyngd och våld med ledsnad och förtret,

Hvad knäppning i hvar led, hvad sömn och vårdslöshet

!

Hur' darrar denna fot och halckar uti sanden!

Hur' svettas detta bröst, hur vissnar denna handen,

Hur' fugtig är min rock, hur' fladdrar mina hår!

Det röker ur min barm — jag spottar eld — gu-tår!

Si på hur' jag ser ut: rock-armarna så trånga,

Skinförldä är för kort och böxorna för långa;

Mitt röda lif-stycke är varmt och genomblött,

Men axel-remmen styf har mässings-spännet nött.

Tag hit den helga rock — rättnu blir jag galanter.

Jag orckar inte sielf — hielp mig, 'J Musicanter!



III

Betrackten Bacchi bild: en telning af hans stam

Vid detta mäske-kar för verlden skymtar fram.

Nu är jag galn och full, besatt jag hufvu slänger,

Innom min hufvudskål sig plågoandar tränger:

Ju mera jag min gom vill läska sött och glatt,

Ju mera tänds mitt blod, ju mer blir jag besatt.

Hvad svarta bilder jemt mitt glas till munnen följa!

I söta droppars spel sitt raseri de dölja:

De kasta mig omkull mot väggar, skranck och planck.

Gu-tår — jag supa skall, ett rus i bara dranck.

Min sol skall blifva mörck, men blanck och klar

min måna.

Hur' båda glantz och sken utaf hvarandra låna,

Så vill jag vara blind och tumla, när jag kan.

Förkläd dig Afvund, fritt i en upsyningsman,

Stryk land och riken kring, gråt, svär i dina griller—
Jag skrattar åt din pihl, åt böter och sigiller.

Accis, balance, credit — märck, sådant här eij rår:

Här alt för inte ges, fast aldrig nog man får;

Den agtar intet guld, som aldrig guldet ägde:

Om verlden guld och vin åt mig på vigtskål vägde

Och sade: Kempendahl, det bästa åt dig välg! —
Så bl ef mig lika dyr en gullklimp och boutelje . . .

Men himmel, hvad för sken? jag stelnar och jag ryser:

Helt klar nu Bacchi tron längst in i rundeln lyser.

Mitt prat det blir snart allt: här yrar eld och mull,

Och minsta vinckel är af spiritus nu full.

Aij fenstret blåste opp — men Bacchus jag tillbeder.
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Capitlet skrider fram, basunen snart utbreder

Vår glantz och maijestät.

(Basun.)

TRUNDMAN.
Där tunnorna jag stält,

Bepryddt hvart sprund med krantz.

KEMPENDAHL.
Trompeten blåser galt.

(Trompeter.)

TRUNDMAN.
Alarm — kring fältet hörs basuner och trompeter

Med frögdeskått och skrik och tusen lustbarheter.

Snart tiden inne är, at du ur Templet går.

Lägg af den helga rock, byt böxor om — gutår! —
Fall ner på dina knän, kyss mäskeroret, hicka,

Kyss skopan och min hand! Välsigna detta dricka,

Gör det till bränvins-vört ! Stig opp, o Kempendahl/

Fall neder, Kempendahl!

KEMPENDAHL.
Nu börjar jag bli sval.

TRUNDMAN.

Si här din spira tag, din kåpa dig omgj orda

!

Gäck nu ur Templet ut, Capitlets bud fullborda!

Berätta hvad du sett, säij dina gj öromål,

Gäck hastigt till din ort! Till slut — Capitlets skål!

Slå Templets port igen!

(Basun.)



KEMPENDAHL.

Uff himmel, si hvad qvinnor!

Hvad maijestätlig syn af raglande Prestinnor,

Hvad klang af zittrors spel, hvad klar och liuflig ton,

Hvad skönhet och behag! Hvart nalckas Procession?

Marek den Prestinnan, hon med myrtenprydda lockar—
Hon bär en purpur-dräckt, de andra gröna rockar.

Si hennes svarta hår de hvita axlar kring!D

Dess ögon gnistra nåd och gifva hiertan sting.

Si två Prestinnor där i hvita linnen flägta

Med ögonen till skyn och armarna uprägta,

Och Ulla Winblad främst med himmelsblåa kioln —
I henne blir jag kär: jag glömmer ur och soln.

Men jag måst skynda meij — hur skall min brånad

svalkas ?

Ach himmel! mer och mer de Templets portar nalckas . . .

Kring trapporna jag ser hur' de nu lägra sig.

Månd jag skall vända om? Neij Herhold, skynda dig!

BACCHI PRESTINNOR anförde af ULLA WINBLAD.

CHORUS AF PRESTINNORNE.
ARIA.

Systrar, höijen våra krantzar!

Hvar en i sin andackt dansar.

Systrar, höijen våra krantzar

Under sång och lustig mine!

Fyllom våra krus och skålar!

Gyllne kärlen sprida strålar.

8. — Bacchi Orden.
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Fyllom våra krus och skålar

Med mer olja, frugt och vin!

Tågom hvar sin blomsterkruka,

Lätt oss Bacchi altar duka!

Elden är tänder —
Lätt våra händer

Sammanknäppas vid hans tron!

Klara röster, liuflig ton!

Låtom våra hår få flägta,

Våra bröst bli obetägta!

Låtom våra hår få flägta

Och dess låckar falla ner!

Låtom edra armar sträckas,

Edra vackra ögon släckas!

Låtom edra armar sträckas

Till den högd ert öga ser!

Träden in i detta Tempel

Hela verlden till exempel

!

Bryten er kaka,

Safftema smaka!

Här blir lifvet som en dröm.

Ges en dyrckan mera öm?

ULLA WINBLAD.

Tänd våra lampor opp, lätt våra eldar glimma,

Lätt deras sken mot soln uti en rök och dimma

Förvilla dagens prål med nattens maijestät!



Lätt blomstren hämta lif ur våra varma fVåL, i

Lätt dessa foglar små som qvittra här, milioner,

Besvaras
:
till sin högd af våra glada toner!

Lätt alt i vällust dö, i vällust hämta lif!

Prestinnor, stigen opp!

CHORUS. ARIA.

Du Vinets Gud, ditt Tempel

Snart öpnas i sitt prål.

Vårt öga bär din stempel,

Vårt bröst din sveda tål.

Vårt blod dig älskar at vörda,

Fast benen darra nu.

Du Vinets Gud, det är du,

Som lättar vår börda.

Af blomstren sammandrager

Ett bi sitt honings-klot,

Gjör kupan rik och fager

Och full med glantz och hot.

Så låtom oss bina då härma,

Försvara vårt Tempel, vår dygd!

I denna blomstrande bygd

Får blodet sin värma.

ULLA WINBLAD.

Med gyldne runor skrif:

Stat stilla, vackra sol, fördubbla dygnets timmar!

Här ingen sorglig syn ur våta ögon strimmar.
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Alt täflar i behag, och det en sanning är:

Just den som Bacchus flyr är mäst i honom kär . . .

Men portarna opsläs. Hvem är den man, som bugar,

Som under glas och säng vår mund till löije trugar?

I Tempeldörn han stog — nu gick han in igen —
Nu står han åter där — tyst hör, han siunger än!

TRUNDMAN
(öpnar Templet, dansar och dricker).

Porten öpnad står,

Gu-tår, gu-tår!

Jag är gläder,

Där min fader

Bacchus rår.

Alt i glantz och prål

!

Capitlets skål!

Full och qvicker

Trundman dricker

Denna bål.

(Trompeter.J

ULLA WINBLAD.

Prästinnor, stållen er kring Templets helga gaflar!

Hvar blåse på sin eld, och eldens ämne svaflar.

Trompetrarne ge liud, och folckets andackt hörs:

På armen barnet ler, vid kryckan gubben rörs.

Vik edra skörten opp, böij' edra knän och blunda!

Här komma Bacchi män at rådslå och begrunda,



Här se vi alt hans håf, förtjenst, föragt och glantz,

Hvar hand med sin pocal, hvar hiessa med sin krantz.

Utvalda drufvors safft ur deras ögon flyta,

Och deras öpna gap det siuder som en gryta.

Hvad frihet uti tal, en tunga utan tvång,

En verld, som hvälfver kring inunder lek och sång!

Alt hvimlar som det vill: här kännas inga öden,

Och efftertanckans gräl föragtar tid och döden.

Allarm — nu ä di här. Gäck Herhold, i din skrud

!

Prestinnor, gå förut, Trompetare, ge liud!

(Trampetrarna.J

Processionen.

Ordens-herholden Kempendahl med spiran.

Ordens-cancellairen och Commendeuren Planberg

med Ordens-caraphinen, på hvilcken de nya

Riddaretecknen äro fästade.

Älsta Commendeuren Nybom, ensam.

Banco-bokhållaren och Commendeuren von Bercko,

som ledes af

Actuarien och Commendeuren von Erensugga.

Stolmakaren och Commendeuren Österman

i brädd med

Sockerbagaren och Commendeuren Hatting.

Tull-inspectoren och Commendeuren Appelstubbe

tillika med

Kyrko-inspectoren Wolfdauer.

Trompetrarne (blåsa).
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Joseph Israelson med Statuterna.

Till vänster om honom

Officianten Adlerstop.

Trompetrarne (blåsa).

Ordens-ceremonie-mästaren, Oratorn, Parentatorn

och constituerade Dansmästaren i choret Janke

Rensen med oration, beledsagad af

Ordens-officianten, fabriqves-bokhållaren Stenbit.

Däreffter

de i dag på Barbara fäst utnämde 4 Bacchi

Riddare, neml.

Kongl. stånddrabanten Westerberg,

Trägårds-mästaren Wannenmacker,

Målaren Ek och

Tapetmakaren Berg.

CHORUS. ARIA.

Bedröflig är den dag,

Då vij nycktra vakna,

Förgifftigt andedrag,

Där vij vinet sakna.

Förr sku vij gå nakna,

För'n vij vinet sakna,

Dess söttma och behag.

Vid kärleks klago-liud,

Då vij vänner pröfva,

Då lyckan skiffrar skrud,
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Vill oss alt beröfva,

Då oss armod plär bedröfva,

Då det vill vårt lif beröfva,

Dyrkom Vinets Gud

!

PLANBERG.

Hvad ordning och hvad smak, ju mer jag Templet

granskar

!

Tag Herhold, tag min hatt och mina klippings-handskar

!

Där ställer jag mitt rör med knapp af elphenben —
Där ligger min peruqve på denna hörnesten.

Men ach! min ena sko! — hvad, har jag kunnat tappa

Af högra foten skon?

WANNENMAKER.
Bort vid den helga trappa

Låg öfverlädret qvar.

PLANBERG.

Gu-tår i alt besvär!

Nu är min hiessa bar, min fot nu blottad är

I språng till Bacchi tron.

TRUNDMAN.

Stor sak i granna kläder!

Bort våld på fot och arm, där man om frihet qvåder!

Ge ljud — drick Cantzlerns skål!

(Pukor. TrompeterJ

PLANBERG.

Bär fram min myrten-krantz

!
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TRUNDMAN.

Först Ers Magnificence, en sup godt pomerantz

!

PLANBERG.

Den där ger mäl i mund — gutår! nu för jag ordet.

Ställ Ordens-caraphine just midt pä marmor-bordet!

Bred Ordens-teknen ut — skäl Berko, min Cousin! —
Hvar stierna vid sin krantz kring Ordens-caraphine!

Vräk unnan fat och krus, gjör gängen ren för sviten!

Du Herhold är ett nöt — den supen var för liten!

Du Tmndman är ett fä — den supen' var för svag!

Å inte oscobad — neij finckel super jag.

Hur' sköter du ditt ror? du skyller pä förhinder!

Fy sädan guhlblek hy — si mina röda kinder,

Och si pä meij och drick — neij, han pä Ulla ser . . .

Göm dina ögon straxt i glaset och si ner!

Hvar timma vara kär eij Bacchi man tillhörer,

Säij, är det intet sant? Jo Herrar Commendeurer,

Alt ting bör ha sin tid: lätt kärlek hafva sin,

Men jemt i Bacchi tjenst ditt tappra framsteg vinn!

Jag menar inte just att du bör kärlek döda . . .

Men hör —- gif mig en sup, nock en utaf det röda!

Det duger inte, hut — det är för svagt och kalt,

Tag mera finckel hit — gu-tär nu öfveralt!

J raska Bacchi män, som första gäng här trifvas,

Det ser nog ut curiöst, at eij en sup skall gifvas,

Som strör i blodet eld. Jag säijer för min del,

At jag skäms som en hund — men det är Trund-

mans fel.
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Jag mins Capitlet förr har supit godt tillhopa —
Förbannad vare du, förbannad ock din skopa!

Capitlet jag fört an som Cantzler 4 år,

Men sådant aldrig händt och aldrig hända får.

Bär Ordens-vörten hit — månd smaken mig för-

förer?

Å excellent — å skön — å kostlig, Commendeurer

!

Han kom, han såg, han vann — å den är makalös!

Slik vört man aldrig kändt sen långt från hedenhös.

Si hvad för glödgat skum kring kopparkitteln gaser —
Den ena bläddrans gap emot den andra fräser.

Natur och Konst är rik, men Menskiosnillet stort,

Som sielf en sådan safFt åt sina läppar gjordt.

Förlåt mig, Trundman då! din Cantzler dig förlåter.

Ach kund' jag gråta vört, som du nu finckel gråter,

Så skull hvar ögna-tår dig tacka på alt vis

Och bådas ögnapar förena Bacchi pris . . .

Capitlet väl beskänckt, nu somnar, tiger, klunckar,

Så stinna hvar och en som Påfvens gödda munckar.

Tack Trundman! med respect man ser dig i vårt chor,

Båd torstig, naken, kär och gilstu-fast och stor.

Stöt i trompeten liud, lätt Ordens-klockan klämta!

Heij Rensen, med ett rop de nya Bröder hämta,

Pryd deras skärp med löf, på hiessan krantzen fäst,

Sätt glas i deras hand och knäpp opp rock och väst!

Nattkappan med sitt krås dra opp inunder hakan!

En Commendeur damp kull — stå — nappa i och

skaka' n!
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Tag fram din oration — och blås Trompetare!

Jag slumrar litet in.

JENSEN.

Ödmj uke tj enare

!

På denna hedersdag, som 'år för handen (comma),

Då vintern skärper sig och all ting står i blomma,

Så ägnar och anstår oss alla, säijer jag, —
Men vintern skärper sig på denna sommar-dag —
Besynnerligen som at ja och neij är bätter,

Än bullra natt och dag bland värjor och störletter,

Ty här vid Bacchi tron så smakar all ting väl.

Korss hvad jag super bål t — jag super meij ihiäl!

Jag säger at i dag vårt bröst af glädie ryser,

Då Ordens-gillet här den femte gången lyser . . .

Men i Ostindien så har man, som jag vet,

Sitt friska rus hvar dag och ägg-pounche, kall och het,

Och där är gröna tak, och himmeln är så vacker

Med stiernor middags-tid — drick, Broder Wannenmakerl

Var inte blyg, Bror Ek! gutår! — så kunde ske —

KEMPENDAHL.

Aij Rensen damp i kull, och Trundman föll breve!

fTrompeter.J

JENSEN.

Nå — colon: om jag får en sup utaf det röda,

Så qvicknar alt mitt blod och jag kan tankar föda,

Så vill
j ag sätta meij på Kantzlern — med respect —



STENBIT.

Sein oration er ist warhafftig, recht und schlecht

!

JENSEN.

Den supen gjorde godt — jag hämtar andra kraffter.

J Ledamöter här, som prisen Bacchi saffter,

Kom qvickna liksom jag vid dessa stumma kaar . . .

Hvem damp på gålfvet där?

TRUNDMAN.

Vårt hufvud och försvar:

Herr Kantzlern nicka, föll.

JENSEN.

Eij bagatelle mig rörer.

Är någon vaken här bland Bacchi Commendeurer?

Vak opp! du Westerberg, som står i kungens håf.

Såf! — kanske mången an blef dubbad, då han såf.

Du Wannenmaker du, byt bort din vattenkanna,

Fly Floras örte-gård, i Bacchi vingård stanna!

Lägg dig i skuggan där det hela dygnet om,

Vänd dig mot soln och drick — tag här din stierna,

kom !

Kom tag din friska krantz! Förtjensten bör eij sakna

Och tungan eij bli torr — nå kära, drick och vakna!

Du Ek, Per Målare, din sömn ger dig beröm.

Säij mig hvems bild du ser uti din qvicka dröm?

Ser du eij Vinets Gud? Du ler, och munnen gapar.

Ser du ej Fröijas tron? Korss huru målarn rapar!



Ser du eij färgors prål och nympher, bloss och krig

Ikring den lilla Gud, hvars pilar särat dig?

Tag stierna, glas och krantz och vid din pensel fästa,

Kom måla sielf din bild — förnöij en torstig nästa!

Men Fader Berg, si opp och vircka din tapet,

Strö blommor på din duk, sprid Bacchi härlighet!

Glöm Ulla Wmblads säng — neij du kan inte glömma!

Vid sängen tag ditt korss — det korsset vi berömma.

Men du för länge spelt: du åldras på din stol
—

Blif i ditt armod rik och krossa din fiol!

(Trompeter.J

Herr Cantzler, alt bestålt och dubbningen till ända.

Capitlet sof så sött. och liusen voro tända.

Jag sielf dem dubbat har — opp, vakna, gode män !

—
Båd Kungens stånd-drabant och trägårds-mästaren.

Skål — all ting är nu gjort. Bese de 4 männer,

Hur stiernor pryda dem, hur Bacchus folket känner!

J EN 8 EN och CAPITLET. CHORUS.

Sjungom Bacchi Commendeurer

!

Stånd-drabanten, si hans mod

!

Stiernan, som hans bröst nu förer,

Svettas af hans varma blod.

Chorus. Trahit sim qvemque voluptas, Trompeter.

Skall hans valspråk bli —
Aldrig hans fot gick Bacchi tron förbi. :||:
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JVannenmacker, pryd din stierna

Med tulpaner, jasmin, lök!

Dina saffter för din hierna

Uti alla örter sök!

Chorus. NltitUT Ifl ardlia VirtUS, Trompeter.

Blir hans valspråk — hör,

Du Bacchi man, du aldrig nykter dör. :||:

Målaren Ek, si hur' han raglar —
Stöt dig eij i Templets port!

Med cinober läpp och naglar

Och sin stierna har han smordt.

Choms. Klinga stolt: Sk itur ad astra! Trompeter.

Gå uti ditt kall,

Tumla och drick och stupa, ragla, fall! :||:

Nå Fader Berg, din stund nu lider —
Tag ditt korss i Bacchi håf!

Vin och Kärlek sammanvrider

Dina strängar till hans låf.

Chorus. Heij ! Ifividia gloria COmeS, Trompeter.

I din stierna står.

Slut Templets port! Farväl, gu-natt, gu-tår! :||:
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Närvarande innom Capitlet.

Ordens-cantzleren Planberg.

Commendeuren och suspenderade kyrk-inspectoren

Wolfdauer.

Commendeuren och bryggaren Meissner Oelheim med Oe.

Commendeuren och trägårds-mästaren Wannenmacher'.

Commendeuren och stolmakaren Österman.

Commendeuren och skoflickaren Avall. ,

Commendeuren och afskedade banco-bokhållaren von

Bercko.

Commendeuren och suspenderade actuarien v. Ehrensngga.

Målaren och Riddaren Ek.

Ordens-klåckaren Trundman.

Ordens-ceremoniemästaren, Parentatorn, Oratorn och

constituerade Dansmästaren i choret samt peruk-

makare-gesällen Janke Rensen.

Längst in i choret Bacchi Prästinnor

sjungande och läsande,

nemligen

Ulla Winblad. Näbba Lena.

Ormens Pigor. Mor pä Gröna Lund.

Devallskan. Lotta Ek. Cajsa Stina.

samt

Commendeuren och suspenderade
.
tull-inspectoren

Appelstubbe.



TRUNDMAN.

Slå Templets portar opp!

Commendeitterne synas dansa i ring, TRUNDMAN midt

i ringen.

Klappen med händren, nigen Prästinnor,

Nu öpnas Templet för dig och för mig. Fin.

Ödmjuka tjänare och tjänarinnor

!

Kors hvad bouteiller, solfjädrar och krig!

Appelstnbbe,

Hör du nu gubbe,

Appelstubbe,

Bakom pelarn Lotta hon niger för dig. D. C.

Se Ulla JVinblad, se hvar hon sitter

Längst in i choret på gröna altan, Fin.

A la Geneve med stråpärlor och glitter

Och uti barmen bouquetter och blan.

Wanmnmacher,

Ä'cke hon vacker?

JVannemnacher,

Har du inga ögon? — betrakta sultan! D. C.

9. — Bacchi Orden.



Hvad heter hon med rökelse-karet,

Hon med de svarta och fladdrande hår? Fin.

Hvem är det vördiga hvitklädda paret,

De två som kyssas och ropa gutår?

Jag är fuller,

Huller om buller!

Jag är fuller —
Jag blir yr i hufvud, det dunkar och slår. D. C.

Se den där koen — hon faller mig före,

Som hon nyss stigit ur bädd och paulun. Fin.

Si chanonaisen så svart liksom sköre

!

Kjortlarna synas af rosigt cattun.

Si hon gäspar,

Niger och läspar!

Si hon gäspar,

Räcker sig och skakar båd fjädrar och dun! D. C.

JENSEN.

Här gäller denna dagen,

At brottas med sin far och ta sin bror i kragen.

Här kommer an på våld och krafter i calas,

Förlikning uti öl och stryk vid tomma glas.

Här gifs för mycket skönt, at kunna skönhet glömma;

Här fins för mycket vin, at vinets lust fördömma.

Och mer än Caesars mod och Alexanders arm

I denna tummen fins, så blodig, styf och varm.

Klang Appehtuhbe! Skål, din skål med min förenas;
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Stå ej och dröm om Tulln, ge djefvuln din Mecaenas,

Missskrif dig i specialn, skrif hampa du för lin,

Tag tull för Vin de grave, som för Bourgogne-vin

!

Drick, vörda mina råd, gutår! — mitt råd dig gagnar;

Om Bacchus bjuder dig, släpp fram Mercurii vagnar,

Se stint ut liksom jag, släpp caravan förbi,

Och klunka den til sömns, som kan din actor bli!

Men ack — hvad många ljud i alla vinklar svara,

Och bland det myckna folk, hvad trängsel, frögd

och fara!

Rivaler mot hvaran de löpa korsvis hop.

En Astrilds bindel bär, en annan svärd och stop;

Här skal man ut och slåss, det kan ej annat vara.

Hvad nympher, ljus och larm, belägringar och fara!

Där står en nymph mot murn ! En Bacchi man,

hvad gjör'n?

Hon darrar liksom han — Hvem är den Commendeurn?

TRUNDMAN.
Fan fare uti dej, i mej och i de mina!

Vin Bereko kysser där Prästinnan Cajsa Stina.

Släpp ner gardin och lyss — han låfvar, svär och dör.

VON BERKO och CAJSA STINA.

Åhjo, du Fröjas bild! — Hå nej, Herr Commendeur!

Låt bli mig Bacchi man, hör han! släpp mig, jag

skriker. —
Nå skönsta ängla-barn, min trohet aldrig sviker.

Jag kastar mig på knä, i skygd af din pelise. —



Herr Commendeur, stig opp! — Å nej, min såcker-gris,

Min allernådigsta !
— Vet skäms och släpp pelisen! —

Nå, nå. Jag botar dej. — Fritt klaga för justicen!

Det ler mit hjerta åt: jag visar mitt försvar. —
Jag ber dig Cajsa ... — Nej !

— Nåhvarför sådant svar?

Jag lofvar dig en sup, mit hjerta och min klåcka,

Min mörkblå skinn-carpus och posito, min dåcka,

Min hustrus damast-kjol, brudtåfflorna och mer. —
Släpp mig, Herr Commendeur . . . lät se ,hvad han mig

ger? —o

Jag ger dig denna hand, min guldring och min lydnad

Och silfvertumlarn med, pollett och Riddarprydnad.

TRUNDMAN.
Hör du nu? Rensen hör! hvad ängslig klago-låt!

Nu gaf han tumlarn bort och nymphen brast i gråt.

Kors hur hon torkar sig och ögats floder dämpar,

Tvy töcken Sigurd Sven mot min Brynilda kämpar!

DUO.

JENSEN.

Säg hvems dyrkan gäller mer,

Bacchus som dig glaset ger,

Eller Fröjas fräcka lekar,

När hon dig din svalka nekar

Af den saften du här ser? :][:

TRUNDMAN. -

Vackra ögon, halsen skön,

Med et bröst mjäll-hvitt som snön,



Blott en liten klack som knarrar

Ofta mig från glaset narrar,

Från min tunnas klang och dön. :|[:

JENSEN.

Och altid blir du het: din brånad dit förderf!

Gör du som jag — Sup först — sköt sen ditt kärl ek s-

hvärf!

Besinna, til hvars lof i dag din lager grönskar

Och hur du fattig man har alt hvad Croesus önskar;

Du känner ingen brist, fastän dig tryter bröd;

Ur oljoträdets famn drar du ditt öfverflöd.

Besinna, från des tapp hvar dag i kärlen ljuder,

Hur Bacchus åt dig ler och Fröja dig tilbjuder.

De dela lika mått, all sparsamhet förgäts,

Alt mätes qvarterstals af all ting som här mäts,

Och innom denna rymd är Paradisets gårdar.

En Ceres flätar ax, vestaln sin lampa vårdar,

Nu spritter blod och märg, nu finner först min själ,

At här är Bacchi rum, och du och jag må väl.

TRUNDMAN.

Har du talt ut, min Bror? Strunt alt hvad du orerar!

Slå i och sup mig til — här står jag och funderar,

Om mig blir anbefalt at tända ljusen opp

Och göra gången ren.

JENSEN.

Det kan du göra; topp!

Capitlet nalkas snart, man ser hur folket löper.



Tänd up de helga ljus, du i glasformen stöper,

Tänd två i choret opp och et på pelarn där,

Vid mäskekaret tolf och ställ nu fyra här!

TRUNDMAN tänder ljusen och sjunger.

Sådant öde är nu mitt,

Sen jag Bacchi spenar didt,

At min näsa — skratta fritt!
-

—

Öfverhölgs med silfverglitt.

Men utaf skenet af ljusen — le fritt!
—

Blir jag mer rödlätt och skägget mer hvitt. D. C.

JENSEN.

Ännu är all ting tyst, än klåckorna ej klämtat;

Har du som jag befalt från Fader Movitz hämtat?

TRUNDMAN.

Hvad?

JENSEN.

Ordens-bass-violn

!

TRUNDMAN.

Hå ja! Confonium med.

Det är en stark viol, gjord af brasillie-tiåd.

JENSEN.

Utaf brasillie-träd

!

TRUNDMAN.

Gutår! — nej det är fuhru.

JENSEN.

Jag tror han är af sten, af marmor eller huru?



TRUNDMAN.

Lyft stråken: känner du? han järnsmidd är, häll i!

Känn täcka tagel, känn!

JENSEN.

Par bleu, mon Frere, oui

!

Bland bass-violer här, sä mäste jag bekänna,

Sä brandgul ingen fins och kullrig såsom denna;

Mig tycks jag maken sedt i vintras pä en bal,

Där Movitz satt så tjock på krogen Rosendal,

I rosenröd surtout med bräm af ekorns-rumpor,

Med byxor af kittay och ljusblå regarns-strumpor —
Jag tilstår vid hvart drag, med stråken i hans hand,

At strängen spruta flott, confonium, öl och sand.

TRUNDMAN.

Det är en flottig best ; i går gick min collega,

Bror Movitz, jag och han, vi två vi knoga, knega,

At få'en til Templet hit, högtskrufvad, stämd och

spänd —
Not-boken söp jag opp uti Kålmätar-gränd.

Violn i Templet fins, mit minne mig ej sviker,

Fast här violer fås, så tjockt som Catholiquer

Ha helgon i hvar skrubb. Kom fölg mig hvar jag går

Emellan bloss och kärl — Se dit åt hvar han står,

Bakom den svarta dörn, innom det mörka skjulet,

Där du ser Tantalus kringhvälfva vattuhjulet,

Tätt vid den urnans brädd, så klar som sjelfva soln,

Där Lundholms aska göms, just där, där står violn.



Just där jag föll i går med Ordens-öl-credenzen,

Precist mot denna sten, på denna tröskeln, Rensen,

Jag föll et sådant fall, så aldrig 'ån i år,

Jag nånsin näsan klyft så illa som i går.

Min tanka var at blott en klang af strängen höra,

Men när jag knäpte til, föll mössan ned af öra

Och bass-violn damp ner, at jag på stråken föll —
Slikt oljud i Tartarn än Lucifer ej höll.

JENSEN.

Hvad! Ordens-bass-violn — hvad sad du? är det

denna?

Jag tror knapt femti man förmå at quinten spänna;

Det var en hårdspänd skruf, och spelman tycks mig bäst,

I fall at strängen brast, han vara bör til häst;

Omöjligt man til fots, det tar jag ren för gifvit,

För sådan kabbel-tross kan komma bort med lifvet.

Not-boken — än då den?

TRUNDMÄN.
Den står hos Liljans Mor,

In folio och så tjock, at blott på pärman Bror,

Man duka kan et bord för femton musicanter.

Hur många tycks dig väl, bland polskor och andanter

Af Meckels polskor fins uti B moll och dur,

Som alla klinga skönt på oboe d'amour?

Hvar polska sirad är med små variationer,

Som qvillra ömt och kärt i bittra semi-toner.

Där står en fuga, Bror, som fan uti den hund



Är fyra alnar lång med basso och secund.

Men himmel ! folket gnyr — hola ! Trompeten klingar,

Wolfdauer bugar sig, och Ek baneret svingar —
Drick Rensen! klang Seigneur — Se där en Härhold

sprang . . .

Kom lät oss klunka kapp!

JENSEN.

Seigneur, da capo, klang!

Klang, pukorna nu rörs, tag Trundman, af carpusen!

TRUNDMAN.

Se Commendeurerna i ordning ställa krusen;

Prästinnorna gå fram i bacchanalisk rang,

Violerna nu stäms, och pukorna ge klang.

Den helga eld i skyn alt högre börjar stiga,

Upkasta gnistror tätt, som uti luften kriga;

Kring Bacchi altar gå hans hjältar up och ner,

Och verldens glada folk man nu i andagt ser.

Ur vägen och släpp fram Prästinnan Nebba Lena!

I en hand bär hon ax, fast til sin mognad klena,

Den andra höjer opp en vidt utslagen bok,

Och det är Bacchi Lag — sjung, läs vid krans och dok!

C A P ITL E T mumlar och läser efter PRÄSTINNORNA.
PRÄSTINNORNA i choret sjunga, med accompagnement

af cithra.

J qvinnor — Prästinnor,

Begyn i Templet sjunga!
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Kom gamle män och unga,

Begyn vår högtids-dag!

Läs granne, du och jag!

Bacchi Lag läses gnolande och mumlande.

Du vinpräss, med din kraft gör drufvorna helt tomma,

Förädla minsta frö af jordens frugt och blomma,

I öga, mun och gom fyll sötma och behag,

Gjut saft i våra kärl! Sjung alla! läs 'som jag!

Vältalighet och konst och snillets eld ej sökes;

Här under detta hvalf väl hjärnans tyngd förökes,

Men hjertat lättadt blir från ängslan och besvär

Och sorgedagen flyr — Läs efter mej och lär!

Ej Delphos tempel syns, bort spådom och orakel!

Här sväfvar Vinets Gud i Fröjas tabernakel;

Lät klinga deras lof af gammal man och ung,

Af gumma och af nymph — Gutar, fall ner och sjung!

Gif akt, slå i, hör på! Sådan är Lagens titel:

Gu tår vid hvarje rad, hvart ord och hvart capitel.

Den första paragraph förmäler blott om stop

:

Vid sång de tömmas sku: Knäpp edra händer hop!

Den andra paragraph, helt tydlig i bokstafven,

Förmäler om de kärl, som fylda stå på lafven,

At the må tömmas straxt, men nota bene märk:

Öl åldras bör en stund — Sjung, läs och hjertat stärk!



Den tredje paragraph den innefattar mycke

Och är i Bacchi Lag et särskilt hufvudstycke,

At om ditt sinne blir bedröfvat en minut,

Så tag straxt til ditt glas: Sjung da om plågans slut!

Den femte paragraph, i ordningen den fjerde,

Ger tre momenter fram och är af dyrbart värde:

At om du tigger bröd, blir rusig, svag och kär,

Så somna vid dit krus! — Sjung högt i Templet här!

Den sjette paragraph, et utdrag af den andra:

Sen du har tömt ditt krus, tänk aldrig på at vandra,

Lägg dig där du har stådt, stå där du legat har,

I rännsten eller säng — Sjung, läs nu en och hvarf

JEN SEN.

Den kan jag utan til.

Ptecit. Ty jag har supit

Hvad jag förmår,

1 Templet lupit

Och sagt gutår,

Raglat och krupit

I femton år; :||:

Båd natt och dag, så har jag supit.

Jag skull ej känna Lagen!

Jag tror jag hade rus om qvälln på födslodagen.

Hvad Kärlek räckte mig uti min moders famn

Var mjölk och dubbelt öl, sen fick jag kolt och namn.



Recit. Aldrig jag smakat

Et svagöls glas,

Aldrig bejakat

Bryta calas,

Aldrig försakat

Slagsmäl och ras, :[|:

Men vattn, tänk! jag aldrig smakat.

TRUNDMAN.

Jo uti förrgårs, Bror, så skull jag vara qvicker,

Slog glaset bara hälft: jag svimma, Bror, och dricker,

Och om jag intet fått ros-solis straxt på stund,

Så had' jag legat död, vidöppen som en hund.

Men Liljans Mor hon kom och gjorde som hon borde:

Hon söp mig til en sup, sen tinningarne smorde

Och räckte mig en svamp, den hon i näsan stack.

Det var ros-solis, Mor, sad jag, och log och drack,

At ögonen så ljumt i röda tårar glittra —
Jag pep som först om vår'n, när sparfven börjar

qvittra,

Mitt mål blef mera gj alt, min tunga mera len,

Och när jag reste mig, så stod jag på två ben,

Med lyran i min hand, just denna som jag spänner.

Men Rensen, svara mig, jag tror du mig ej känner?

Du står så dum och blyg med dina ljusa hår. . .

Opp dansa, sjung och drick!

JENSEN.

Så spela då — gutår!



TRUNDMAN sjunger och spelar.

Klang! jag stamma vil min lyra —
Mirliton :||:

— til min sång

Och med bägarn i min yra —
Mirliton :||:

— gå min gång.

Ack! du ljufva must och syra,

Utom dig blir tiden lång.

Choren. Ack ! du ljufva must och syra,

Utom dig blir tiden lång.

Kärlek kan min hand ej binda —
Mirliton :||:

— aldrig, nej!

Mina ögon äro blinda —
Mirliton :||:

— hurra, hej!

Klang min Bacchus ! från min linda

Dig jag älskat och du mej.

Choren. Klang min Bacchus! från min linda

Dig jag älskat och du mej.

TRUNDMAN fortfar och sjunger.

Hurra, hurra, hurra! Jensen, lät oss båda,

Lät oss dansa — gör du dina språng!

Benet opp och låret krökt och segt som kåda

Hurra Rensen! — hoppa än en gång!

Bravo, mer försiktigt,

Bravo, det var riktigt!

Spill ej ur credenzen, ,

Bravo söta Rensen!

Bravo, bravo, bravo, mon garcon!
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Putten, lutten, tutten — rör på högra armen!

Ah ! charmant, mon cher ami, charmant

!

Bröstet opp och kråset mera bredt i barmen,

Ögat bjärt liksom en diamant!

Etwas ad notandum,

Etjam observandum —
Däri låg just felet . . .

Bravo, rör på spelet!

Bravo, bravo, bravo, vist och sant!

Hola! allarm, tummult, sätt undan färsköls-krukan!

Håll Rensen, här blir larm, Stendecker stämmer pukan,

Och där en Härhold sprang!

EN HÄRHOLD.

Hurra cammerater, lallilla,

falleri lall lall lalla!

Rensen och Tritndman sjung hurra!

Ser du mig; i min galao o

Med min Härholds-kåpa? — Hå ja,

A ja, det se vi alla.

Åh ja, det se vi alla, ja,

Hvad har du at befalla? —
Jo jag är bland Hårholderna,

Skal er til högtid kalla;

Straxt Capitlet kommer, hurra!

Hurra, stäm upp och tralla!



JENSEN.

Fort Tnindman, qvickt och snart,

Gjut eld i lamporna, gör hela Templet klart,

Förgyll med glada sken de mörka hvalf och gångar,

At ej Capitlet tror vi blifvit Plutos fångar

!

Prästinnor, sjungom ömt! J veten Jofurs bud,

At en Apollos son skal prisas af ert ljud.

Fastän hans lyra ej i detta Tempel gömmes,

Med Lasse Lucidors ändå hans sång berömmes;

Hans snille och hans spel är vida kändt och rart.

Up Tnindman, hasta dig, gör hela Templet klart

!

Stänk rökelse omkring, bind blommor i små knippor,

Narcissor, neglikor, jasminer och blå sippor,

Med deras friska prål bepryd de murkna tjäll,

Där Bacchi hjältars ben bortvisnat vid sin qväll!

Och Härhold, klang, gutår ur denna gyldne kanna!

Berätta om min nit, hur näsa, mun och panna,

Fördränkt i vin och mjöd och flera slags liqueur,

Uplyftar sig mot skyn, med flaskan frammanför.

Berätta at all prakt skal uti Templet blänka,

At Ordens-carafin skal idel nectar skänka,

At all den skönhets flock, som niger när du går,

Skal öpna sina flor, med mera — du förstår . . .

Förkunna detta alt!

TRUNDMAN.

Du går! — men ^fetisen, svara:

När kommer du igen?



JENSEN.

En fjemdels timma bara —
Jag skuttar fyra mil — Patentet har du sett,

Härholden har du mött. Nu vet, om du har vett,

At jag skal som en hjort Capitlets bud uträtta,

På stora borickor Härholderna upsätta:

Jag skal sen fot för fot dem stärka med min saft,

Dem sjöskums-hufven ge på långa mandelskaft,

En söt virginie-lukt skal omge Processionen

Och skymma faklans brand.

TRUND MAN.

Men hvem gör orationen

JENSEN.

Turk, Hedninge, Tartar, Kallmuck — den håller jag

Inunder klang af glas och dubbla pukeslag.

Orator är mitt kall, ty jag har mun och öra;

Så zirligt som Hanell kan jag et loftal göra,

Så skumögd liksom han, med lika pussig hy

Jag på min lyra slår och retar Jofurs sky —
Men det angår mig ej — Jag Bacchus ensam tjänar

Jag nyttjar i hans tjänst de krafter han förlänar;

Men nu så vandrar jag — en klunk, noch en —
stor sak! —

At åt de raska män ge stö flor och chabraque

Och hvar en sin pocal.

TRUNDMAN. '

Kan kyparn Ede rida?



JENSEN.

Jo! Ek och Avall gå, de gå på hvar sin sida,

Jag dansar frammanför och surrar med min hatt,

Capitlet efteråt til fot med stoj och skratt;

Mot kyparn tätt bredvid så rider advocaten,

Han tuktar väl sit klöf — tvy den hjulbente saten

Men gif mig än en sup, slå i och gif mig två!

Häll, gif mig ännu en, noch en — nu skal jag gå

Chorns af Prästmnqr och Commendeiirer.

Nu Templets rymder stråla:

De gyllne lampor pråla — och stråla,

Pråla och stråla

Kring Vinets Gud.

Cytherens kamrar glimma,

Och Fröjas nympher stimma -— de glimma,

Glimma och stimma

I Floras skrud.

En spritter i frögd — en sjunger förnögd

Med ögat til skyarnas högd

Om pilar i hjerta — om vänskapens smärta,

Hur sänd från Apollo en son med hans bloss

Vill fly från oss :||:

PLANBERG.

Up Tmndman, up och ring!

TRUNDMAN.

Bort pilträn,

10. — Bacchi Orden.

gråt och lutor



Här är väl ingen strand för Charons svarta skutor.

Til fan och Cattegatt jag seglat in och ut;

Friskt vivere gör alt, och sen en fugtig trut.

Om vänskap sjunga de, jag sjunger om cousiner,

Om systrar i min famn, om lakan och gardiner,

Om öl, om sol och jord, om guld, om ingen ting . . .

Rätt nu sä blir jag stolt och hjärnan gar omkring;

Mitt fyrtyg tar jag opp, nu skal en pipa smaka . . .

Prästinnorna i grät och ljusena de spraka —
Och jag — jag ligger här.

STENDECKER.

Håll truten, res dig fort!

Rör klåckoma och ring, gif akt på Templets port!

Jag trumlat på altan, förmärkt at tiden lider;

Mig tycks jag hör et larm af någon troupp som rider.

Trompetens klang hörs klart, ty vinden blåser hit.

Up Tmndman, kom, stig opp — En god sup aquavit!

Håll, håll med klåckorna!

CHOR af PRÄSTINNORNA.

Prästinnors helga tropp

!

Vår eld Minerva underhåller,

Den målar snillets quicka lopp.

Se elden glimma opp!

Hvad täckhet i vårt slutna lag!

Monn Vinets Gud til hans behag

Vår skönhet sprids i dag?



Nej kom ihåg, jag ber — än mer

Vår glans Apollo våller.

STENDECKER.

Oss folket öfverhopar —
Ge rum kring trapporna! — gäck Trundman, Cantzlern

ropar

;

Men himmel, hvad jag ser! Wolfdamf, Östernian

De ligga utan-för och snarka vid hvarann,

Med öpna svarta gap, der mygg och flugor dansa,

Med skorna uti hand — de kunna sig ej sansa.

Klang! portarne slås opp — hvar är den andra pinn?

Hvar står nu pukorna? — Capitlet rusar in.

PLANBERG.

Sjung, spela, klämta, ring! Stendecker, hvad du heter,

Intrumla Procession — Klang, pukor och trompeter!

Gutår nu öfver alt!

JENSEN
dansande framför Härholden och andra divisionen af Capitlet:

Si på Jensen,

Hur han slänger armarna!

Vid credenzen

Sjunger han — tita tita.

Huller om buller!

Jag är fuller

Huller om buller!



Flaskorna tömmer jag,

Hoppar, stretar

Och arbetar.

Hurra! god dag.

Härholds-bruntarna de prutta,

Svansarne slå;

Klang — jag börjar skutta:

Aj, aj, aj, aj, min tå!

Aj, de sparka benpipan så nära,

Aj &:c. — jag kan ej gå.

Klang min flaska!

Hurra, klunka, Bacchi män,

Våren raska!

Slå i än en sup igän!

Hej hvad kransar,

Skärp och fransar!

Rensen dansar,

Ordens-dansmästaren

:

Hur han slingrar

Ben och fingrar,

Ping, pingli, pläng!

Med credenzet skal jag hoppa

Högt i hvart språng,

Intet minsta droppa

Spillas skal någon. gång.

Sjungom Vinets Gud til hans ära

Klunk &c. — strupen är trång.



PLANBERG.

Välkomne, gode män!

Skål Herman Advocat — Men hvar är kyparen?

Just sädan man som den vårt Gille bäst behöfver;

Hvar är han Tmndman, pille!

TRUNDMAN.

Der står han och ger öfver.

De bada i dag utsedde

ADVOCATEN HERRMAN.

Hej ,
hej

,
hej

,
hej

, hej ,
hej !

— hålt rid i sakta traf

!

Si sådan capriol — gutår!

— jag tumlar af.

Båd lag och dag och part

min kropp til sömn in-

söfver.

Mig kyparn öfvergaf . . .

låt mig ock få ge öfver

!

Båd jag och ök och du,

alt stupar uti sand;

Aj, mitt jus publicum det

slant nu ur min hand!

Jag läste det i dag, förrn

tuppen börja gala.

Så sömnig är jag nu, at

knapt förmår jag tala,

Härhotderne til häst.

KYPAREN EDE.

Pro, pro, pro, pro, pro, pro!

min corpus tumlar af.

Se sådan capriol — lät gå

i sakta traf!

Håll i mitt långa ök, rätt

nu så ger jag öfver;

Jag knapt borickan ser, jag

är båd blind och döfver.

I ryggen bulta mej, bind

tömmen i min hand!

Led creaturet fram — hon

stupar här i sand.

Slätt är med mig bestält,

och knapt förmår jag

tala,

Ty förr jag söp i dag,

för'n tuppen börja gala.



Och mine ögon, tänk, rätt

nu jag saknar dem . . .

All ting mig dubbelt syns:

du hund ser ut som fem.

Mit språk du ej förstår:

hej , gif mig öl, canaille

!

Har du sett klöfver knekt

i trumf och i bataille?

Men Bacchus, vet jag visst,

har sett hvar Herrman

stått

Med blomster på sin hatt för

Themis thron och slott.

Pistolerna ska ut, men tvy,

de lukta såpa!

Fast såpa väl behöfs til

stöfvelskaft och kåpa.

Pro Brunte, står du ej, din

so, din hund, hej, hej!

Hej, känner du mig då?

Nej öket ser på dej

.

Hej, hvad är det för spel

som hörs på tornet

brumma?

Båd nyckel-harpa, kam,

skallmeja, fleut och

trumma.

I morgons tog jag tolf,

mot middags-tiden fem,

Och när det middag blef,

ho hant väl räkna dem?

Gif ryttarn nu en sup til

frukost i bataille!

Canaille, ge mig vin ell'

ge mig öl, canaille!

Jag är en Bacchi man med

rustning från hans slott.

Min chef i några år har

sett hvar hjelten stått.

Se mina stöfleskaft så gröna

liksom såpa!

Af spiran rinner öl och

olja af min kåpa.

Pro Brunte, stå, min Bror,

god dag min Brunte,

hej!

Lät oss bli bröder, du, ge

mig dit conterfej !

Men hvar är Templets

port? — jag hör båd

fleut och trumma,

EU' är det styckeskott som

hörs i luften, summa . .

.



Aj, aj mitt ryggebast, min

hals, min fot, jag ber!

Korss lyfta mig i saln —
må ske, om det så sker,

At bland fatalie-mål jag

mista skal min flaska

Och malcontanters svärm

min skugga öfverraska!

Hurra, jag ändå glad ser

Bacchi fest begyns . . .

Hurra, hurra, hurra! ren

Summa summarum— hej,

jag orkar intet mer!

Aj, aj, mitt ryggebast, aj,

tungspån föll nu ner,

Min oxeltand föll ut — lik

godt, ge mig min flaska!

Jag dör och känner ren

sjelf lukten af min aska;

Min skjorta liksom bränd

af vinets ångor syns.

Hurra, hurra, hurra! men

Bacchi fest begyns.Gudens Tempel syns.

PLANBERG.

Bär til den Bacchi man et glas med Malvasier,

Lät honom ta en klunk Danziger doppel-bier,

Ur gamla Giockens skrubb tag fram hans röda kappa,

Svep honom in i den, stig opp på denna trappa,

Och lyfta ner den stol, där fordom Kempendal

Som Ordens Härhold satt och svinga sin pocale

!

Lät honom mot hans stol sin våta hjässa luta

Och ur mit gyldne krus till blanka bottnen njuta —
Just ur mit egit krus, jag är ej snål och nisk.

HERRMAN.

Rättrådighetens skål! ! !

Pukor. Trompeter.

JENSEN.

Seigneur, nu är han frisk.



PLANBERG,

Härholder, träden fram, tag mig i famn och buga!

Förtjänsten kallar er, och Rygtet kan ej ljuga.

Upfostrad i den skygd, som oljoträdet ger,

Som barn dig Bacchus sett, som gubbe han dig ser.

Din hjältebragd är förd på Rygtets lätta vingar

Kring Mosel, Hej delberg och där en flaska klingar.

Hvad står du där och drar på byxorna och skäms?

Ser du ej drufvans blod, som för din vällust kläms?

Hör Ede, muntra dig, tänk ej på tid och lycka!

I ledband barnet förs, och gubben går på krycka,

Men medelåldren bör jämt ragla — så gör jag.

Se här af Bacchi bud et tydligt sammandrag:

Lär dig och läs den lag, som blef i choret sjungen,

Lär dig et hjerta bry, men aldrig lefva tvungen,

Kläd af dig råck och väst och byxor, strumpor, skor,

Bind pungen vid ditt glas — så gör en Bacchi bror.

Och Herrman du, gutår! — träd fram där Bacchus

- sitter,

Mot nyckterhetens dom jemt vädja om du gitter;

Din näsa ser mig ut at vara vittnesgill:

Blir dommen efter den, far Rätten aldrig vill.

Sup ut, drick könets skål och klunka, fråssa, smacka,

Glöm lag och dom och part och dag och almanacka,

Svep dig din mantel kring och lägg dig där du står,

Båd när som solen tänds och när som månan går!

Svär at din ovän ej hans fylda glas beröfva,

Svär at din bästa vän i rus och dimma söfva!
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Du är en Solons bild i rättegång, min vän,

Med kopparfärgad snut — Ni skratta, Bacchi män.

Vår Härhold han förstår perfecto sina jura,

I slagsmål kommen J, ell' brandvagt vil er lura,

Så tar han påk och sax och trumfar uti bord,

Och super parten til, så blir förlikning gjord.

Härholder, klifven opp på dessa helga branter,

Opp, sjungen Bacchi lof — klang, klinga Musicanter!

HÄRHOLDERNE.

Bacchus, du vår hälsa vårdar,

Vi stå glada vid din thron,

Njuta lust i dina gårdar,

Höra valthorns klingand ton.

Valthorn.— Oss frögdar detta ljud.

Tack, tack, tack, tack, du Vinets Gud!

Ingens purpur oss förtryter,

Ingens guld gör oss omak,

Bacchi träl med Kung ej byter,

Samma himmel är hans tak.

Valthorn.— Lyd Bacchi glada bud

!

Tack, tack, tack, tack, du Vinets Gud!

PLANBERG.
Bror Ede, nu gutår!

JEN SEN.

Sign Gott, Bror Herrman, sup

!

Nu är Capitlet alt, jag bugar mig helt djup.
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Jag skal nu vandra bort at mina kunder kamma

Och med min silkesqvast et hufvud öfverdamma;

Des ögon blixtra eld, des hår är ej som mitt,

De svarta, lena hår i buklor falla fritt.

Hans glättighet i tal, hans snille och hans seder

Ej ägnar mitt beröm, och ej angår det eder.

Jag skal til min Baron som reser til Turkie,

En rätt honett Baron i prose och poesie.

Må nordanvädrets flägt, längst där Bosphoren flödar,

I Svarta hafvets skum slå ner de etter-dödar,

Som rasa om hvaran, til häpnad för det land,

Som lämnat sin Tilas vid denna Carons strand.

Nog vet jag at han sörgs: mångt bröst med suck

upvaknar,

Och mången ädel vän hans vittra sällskap saknar.

Och jag, jag gråta vil — fast-än han mig betalt —
Seigneur, hvad göra vi?

PLANBERG.

Capitlet är nu alt.
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COLLIN
med en boutelje.

An Jophur rår,

Än böljan slår,

Stolt Charon ror sin svarta paulun.

Tritonen står

Med fladdrande hår

Och darrar för Neptun.

Stormen nedbugnar mast och år,

Klunck, klunck, klunck — det lugnar väl — gu-tår!

Än Jophur rår,

Än böljan slår,

Det blixtrar — åskan går.

Hola! hvart flög min hatt, hvar göms den för min syn?

Hvart blåste min peruquef — där gnistrar han i skyn.

De svafvelgula moln utspruta tätt saltpetter,

Med dunder, blixt och regn strö puder, eld och gnetter.

Allons donc — ratipass — lätt dundra som det vill,

När jag min flaska har och super ingen till.

Lätt storma vind och våg! — hvad ljungeld, blixt

och dunder!

Hur blir min hjässa våt! — hvar skall jag krypa under?



Där eken står i brand, — där står en stuga guhl,

Och där en itänd grind, men eij ett enda skjul.

Nu mörcknar det igen — hvad sorgligt fogla-qvitter!

Knapt ser jag min boutelje — knapt koreken hvar

han sitter;

Utmattad, tung och trött jag här i gräset gått,

Djärfft öpnat min boutelje — men sällan rådrum fått.

Ty hvart jag vänder mig, en björck, en furu sprakar,

Med hiskeliga dåhn i sina klyfFtor brakar.

Skall jag slå i en sup, så händer det ibland,

At Jophur med en blixt slår flaskan ur min hand

Och jag insvepes grymt i nattens svarta skyar.

Knall! Åskan slog ett slag, slog ner i våra byar;

Si strålen brinner än, fast ur sitt mörckblå hvalf

Han ner mot berget föll, så Templets grundval skalf.

Men ach! hvad gruflig tyngd; när jag på bröstet

håller,

Slår hjärtat tungt och kallt, dess köld blott Döden

våller.

Jag tror att hjärnan brast — öhrhinnan brista vill;

Värst med mitt axelblad, det kännes intet till.

Mitt ögna-ljus försvan, här står jag blind och tyster.

Dock himlen vare tack! än kan jag se en syster.

Nå värcklig! — sannerlig! — så ser jag — ungefär . .

.

Hvem är det? — sannerlig — det Ulla Winblad är.

Courage! — blodet rörs, och molnén sig åtskillja,

Cyrenen gungar lätt, zephiren gräs och lillj

a

Med kalla pustar rör.



C O L L IN dansar och sjunger.

Kosteligt väder!

Mitt hjärta sig gläder,

Snart skiördeman träder

I ladorna in.

Härligt det rägnar;

På landtmannens vägnar

Hvar droppa mig fägnar —
Ach vore det vin

!

Säden blommar,

Kring stängsel och bommar

Kring gärds-gärdar, grindar

Sig Flora inlindar,

Kring slott, altaner,

Kring mörckaste planer,

Narcissor, tulpaner

Ge leende mine.

Gudar, kom sincellera,

Utprässen ert skin!

Gudinnor, fyllen min flaska mera

Med nectar af er urin!

Bort Ungerskt och Madera,

Bort Mendiska vin,

Som gamla Grekerna estimera

!

Häll bränvin uti Collin!

Vatten tillhör delphiner,

Men bränvin är för Colliner;

Klang, flaskan skiner,



1 60 ==
Hurra Cousiner!

Klang! — vackra flickors skål!

Klunck, nu går numra fyra —
Den supen var bål;

Med rågat mål

I beständig yra

Jag trotzar båd järn och stål.

Skål för hvar liten myra

I jordens små hål,

Som med sitt blod mig beredt den syra,

Min tunga så gjärna tål!

ULLA WINBLAD.

Mig tycks på molnens flägt,

Som vore bullret alt och åske-viggen släckt;

I öster skyar syns: långt, långt, långt bort de synas,

I hvirflar mot hvaran bland täta eldar brynas;

Min sann har detta rägn vår landtman nog förfölgt,

Sig blandat med hans svett och all hans gröda skölgdt.

Dock vid en vacker dag som affton-solen låfvar,

Den milda Ceres nog sin skjördeman begåfvar,

Och ger hvar en af dem bland tusen som här gå

Till slut sin brödkorg full, med flaskan åfvanpå.

Emedlertid så friskt den ljufva västan susar,

Förvillar regnets sorl, som ned ur molnet rusar,

Ger svalcka i vårt bröst och renar blodets lopp.

Förbåldt, hvad jag är varm — jag snör mitt snörlif opp,

Drar handskarna utaf och mig i skuggan kastar;
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Blott intet Sömnens Gud till mina ögon hastar, •

Och obeväpnad jag inunder denna ek-

Min frihet skänker bort — bedras med list och lek.

Men ach! hvad rika fällt som för mitt 02a strimmar!

Den blancka ljans ägg kring gröna rymden glimmar,

Herdinnor, lamm och får jag där i vällust ser

Kring strödda altaren, där Ceres man tillber;

Hvad stolta högder syns — hvad öpna rum och salar,

Hvad blomsterprydda hvalf af ekar, granar, ahlar,

Hvad fru ck trän, häckar, skranck och tusen rundlars vidd,

Som under ögats ro gjör efftertanckan spridd!

Här säkert göms ett slott, en Gudaborg jag tycker —
Förtrållad i min flygt jag lik en ljungeld rycker,

Hvart fot och öga flyr, mig möter glantz och präl,

Naturens härlighet och Konstens föremal.

På pelarn som där står syns Venus i sin snäcka,

Och öfverst syns Neptun sin gyldne gaffel sträcka.

På pyramidens spetz, uråldrig, mörck och flat,

Med blommor lindad kring syns Bacchus på sitt fat;

Innom en ängla-kretz, som dygd och trohet skydda,

Ser jag Philemons säng och Bauci låga hydda;

Omättlig, stolt och vild, så bister, svart och guhl,

Syns Tantalus utsträckt emot sitt vattenhjul . . .

Hvar är jag? — Gudar, ach!!!

COLLIN.

Aldeles mina vänner,

Jag ser på hennes gång — och det som mer jag känner,

ii. — Bacchi Orden.
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Fruu Wichnans röda stubb, åt Ulla alt för lång,

Beckmanskans hvita skor och svarta robderong.

Men ach! hur hennes hår det dryper utaf vatten,

Chignongen är förbränd och genomblöt solhatten!

Tyst — ändå sjunger hon — hvad hennes röst är fin!

Det måste vara hon — hon ropar meij.

ULLA WINBLAD.
CollinU!

COLLIN.

Pro primo först en sup — och pro secundo tvenne.

Hon såg eij at jag söp — likgodt, nu ser jag henne;

Mitt hjärta är befäst mot vackra flickors list,

Men ach ! vid denna grind . . .

ULLA WINBLAD.

Min engel! tack för sist.

COLLIN.

Ja! just vid denna grind och under denna eken

På ett bedrägligt vis hon narra meij i leken —
Stor sak — alt är förbi, och jag blef frisk och flink

Och rucklar nu som förr.

ULLA WINBLAD.

Tag mot en kärlig vinck!

Men huru ser han ut! som han vill folck förgjöra:

En upbränd röd peruque betäcker ena öhra,

En möglig skjorta ses, som hvar den rätt begyns

Förblir en hemlighet för slarfvor som där syns,

En svart och svullen hals med halsduk utaf läder,
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En half och sliten rock och inga underkläder,

Brandgula böxor till med stort gehäng och spiut,

Rödbruna stöfvelskafft
—

" Collin, så du ser ut!

Jag just förundrar mig, hur du ditt öde prisar

Och all din fattigdom på Bacchi högtid visar.

Hur' kan du sjunga gladt och putza nögdt ditt skägg?

Med bägarn tom i hand och intet spik i vägg?

Men hvarcken hör han mer — och intet ser den

dåren

!

Lätt si! — Klang;, flaskan fram — utpina sista tåren,

Klämm, krama — prässa, svär, vänd flaskan opp

och ner,

Fölg fritt ditt raseri — och glöm den jag tillber —
(Collin gårj

Det är en annan magt, som rår i dessa dalar,

Vårt hjärtas bästa vän — när man med honom talar

Bland Ceres altaren, hans eldar klarast syns,

Och han bör dyrckas först, för'n Bacchi fäst begyns.

Men ögat blir eij mätt af all den prackt jag skådar,

Mitt öhra hör eij nog hvad Kärlek mig bebådar,

Min mund en vällust flyr af kyssar, bär och vin,

Min hand eij räcker till — till kyssar för Collin.

Min fot på gräset sträckt tycks Floras hvila smaka,

Och häijdas i sitt språng åt Yxsmeds-gränd tillbaka;

Ju mer jag täncker på min qvinliga person,

Ju mera blir jag stolt och trotzar en pluton;

Förtjust uti min siål jag tycker och jag finner,

Hur' i en ljusblå eld min fästmans namn det brinner,
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Cupido ur ett moln sin bäga visar täckt

Och sväfvar kring min vän vid västanvädrets fläckt.

Hvad gnistor, klot och knall, hvad röster och cym-

baler !

Och kring om Paphos ö, hvad vikar och canaler!

Ur hafvets bottnar vräks bäd gastar, troll och diur,

At frögda sina lif ät en sä mild natur.

Hvad sielfsväld, lek och dans pä land, pä strand och

bölja!

Ach! Astrild, till din thron mitt öga vill dig följa,

Sä klart syns stora N — N - o - r säger Nor,

Min Norström, blott ditt namn det gjör mig rädd

jag tror:

Inbildnings-krafften späns, min svaga hjärna värcker,

Mitt hjärta och min blod en öm förvandling märcker —
Jag stär vid Astrilds thron. Collin — Collin — Collin!

Hon kastar sig neder.

JENS EN.

Friskt floribus — pladask!

Altid brottom och altid i spräng!

Sicken dansmästare — unnan ur vägen

!

Solen bäddar, och vägen är läng,

Klang!— ge mig bränvin — nu är jag förlägen!

Bläs Musicanter — ah! quelle esclavage,

Hurra, courage ! - - - Trompeter.

Unnan, bagage!

Bagage, courage!



Flyg in i helvete — korss tåcke språng!

Men hvar fins den dufna satan?

Hör Collin!

Hvar är du, ditt svin?

Gudar, peka ut den gatan,

Där Collin

Nu dricker sitt vin

!

Korss' hur jag svettas, det bullrar i buken,

Mjälten den hugger meij — aij aij — gu-tår!

Pudret det dammar af Ordens-peruquen,

Flottet det rinner kring armar och lår.

Trompeter. Se lilla Ulla!

Trompeter. Heij capnrol

!

Trompeter. Korgarna fulla —
Trompeter. Prisa vår sol!

Ett kostligt instrument, tornvägtarns violin —
Men Movitz mässings-bas är ändå utan like,

Eij fins så stolt viol i hela Tyska Rike —
Plang! — när han klämtar till och stämmer sin viol,

Så liknar hvarje ton ett skott af en pistol.

För ro skuld — slå en drill utur den Tyska claven!

Vassera tåcken ton ! den väcker lik ur grafven —
Berg, stockar, folck och fä, från alla verldsens hörn,

Du narra kan till dans och ur sitt ide björn.

Spel opp! — håll stadig tact, fölg dina egna nycker,

Spring — spela hvad du vill, och slamra som du

tycker —
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Jag dansar främst — fölg med, håll flaskan i godt

skick

!

Hör gåssar! — hörde ni, hur' echo svara — drick!

Hvad kostligt echo !
— pille — i fyrsprång med

musiquen,

Hopp — öfver grindar, kärr, gärdsgårdar, bärg och

i diken

!

Bryt sönder störar, ris — .talg qvistar* spön och löf,

Fös unnan getter, fåår, med hästar, lass och klöf!

Klang, klämta på violn, — stöt hårdt uti trompeten —
Tromp. - - - Bjud folcket opp till den högtidligheten!

Där Bacchus på sin thron tillbjuder verlden vin,

Och Fröija i sin säng oplåter sin gardien.

Kamrater! tröttnen eij — flinckt, hurtigt lopp som renen,

Fölg effter meij, — heij heij — heij trippa tätt med

benen

!

Smälpiskor — capriol! Heij Movitz, qvickt humeur,

Besinna vårt patent — och hvad uträttas bör

!

Orchestern skall få stryk — Apollos värckgesäller,

Ert pack! så skumpa på — puh — hör hur piskan

smäller

!

Hola!!! — hola, hola! — Se Ulla, min Cousine!

Bon — se Prästinnan sielf så struken, stärckt och fin!

Halt — lätt oss flåsa ut — mitt bröst behöfver

svalkas.

Emedlertid vår nymph med sagta steg jag nalkas,

Men månd jag dristar mig ofreda dess person

Och kyssa hennes hand vid Kärleks-Gudens thron?



Hon i sin andackt tyst syns några tårar fälla:

Jag svettas vid dess pracka och mina ådror svälla —
Ödmjukste tjenare ! ! ! . . . Neij nymphen sofver täckt;

Si! hur mot altaret hon sina händer sträckt.

Vällustigt hennes kropp sielf kyska Joseph tråssar —
Ödmjukste tjänare!!! . . . Neij intet hör hon gassar.

Tyst Bredström — bort med lurn — göm Movitz,

din viol

Och prisa i vårt qvalm vår milda middags-sol!

Prästinnan syns helt bar, med blommor bröstet prålar.

Det linnet som hon bär Auroras purpur målar,

Och mot de lampors sken, hvarmed vår rymd är fyld,

Syns framtill dess chemice båd' målad och förgyld

;

De hvita benen sträcks i en vällustig ifver,

Då med en fucktig hand hon vred sin hjässa rifver.

Hur' hon i sömnen ler! — si Sömnens Gud så mild

Bland blommor, gräs och blad insveper hennes bild.

Hon sofver! — Skönhet, märck — er sömn en liten

snara . . .

Cupido står på lur.

ULLA WINBLAD.

Lätt mina kjortlar vara!

JENSEN.

Hålt Movitz och vet hut — vet dämpa din natur!

Min Nymph — kom vakna opp och ögna på sitt ur

!

Vår Bacchi fäst begyns — jag söker er at finna;

Befald at söka er, min Nymph och min Prästinna,
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Så har jag som en älg kring bärg och backar flängt,

Med Ordens-piskan smält och skalat på befängt.

Orchestern sprang förut och jag med piskan efFter,

Ränn hjärtat klappar, slår! — och näsan är så täpter,

Men dit jag pekar — där, där bortnas vid berceaun

Emot Dianas bild jag stötte ena tån.

Nu är jag här, min Nymph!

Vakna min sköna,

Naturen är glad,

Ängarna gröna,

Med blommor och blad.

Asparna susa,

Hör foglarna locka er!!!

Skyarna bli liusa,

Och solen ler.

Göken på knoppen —
Min Nymph, om hon ser

—
Sitter i toppen

Just mitt öfver er,

Vill er upväcka,

Till vällust, calas och sång;

Vakna opp, min täcka!

Vår väg är lång.

Lårckan sig mattar

Med flåsande bröst,
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Skatan hon skrattar

Åt hemplingens röst.

Dufvan hon klagar

Och liknar er sielf ibland

;

Om er så behagar,

Si här min hand

!

Floden sig krusar

Och rinner så när,

Hör hur' han brusar,

Er åsyn begär!

Fisken updagar

Sin fägring och sina fjäll,

Tror at han behagar

Er smak, Mamselle.

Vakna! — betrackta!

Hur eckorn så visst

Hoppar helt sagta,

Från qvist uppå qvist.

Hör hur' han knäpper!

Längst opp där i gran han syns —
Jag min nymph eij släpper,

Vår fäst begyns.

ULLA WINBLAD.

Min hvila han mig nekar.

Hvi väckte du mig? — men — hvad står du där och

pekar?



Får jag eij ledig bli från all din list och svek

Och njuta sömnens ro i skuggan af min ek?

Var stilla, säger jag — skäms Rensen! — nå var stilla!

Nå hör han eij? — mon Dieu ! jag stötte mig för

illa,

Min hvita noppkins-kjol nyss struken, stärckt och ren,

Så den tilltygad blir! — Lätt bli mig — aij mitt

ben —
Stöt intet kull min korg — min Rensen, var galanter!

Nå krossa eij mitt uhr — spar mina engrageanter

!

Hvart satan kasta han min solhatt och mitt uhr?

Ach himmel! — Gudar, ach! — vet hut, din tjocka

tjur!

Vräk dig i Yxsmeds-gränd till dina Maij a-Lisor,

Förklara där din brunst bland stryk och kärleks-visor!

Ach hur han retar mig — jag blir båd' döf och blind.

Hvart flög mitt nattyg hän?

JENSEN.

Där bortnas, där vid grind,

På gärds-gårds-störn du ser, där som min kapprock

hänger.

Bry dig om ingen ting! det hielper eij du slänger -

—

Hvad sad' du? — Bagatelle — det skall jag svara

för —
Min ros — mitt silfver-lamm — Gudinna! ach jag dör!

Min hörsel borta är — mitt öga ser eij solen —
Förena dig med mig — och vickla unnan kjolen!



Ditt bröst emot mitt bröst — din mund emot min mund

!

Cupido statt mig bi — uti min sidsta stund —
Nå skrynckla eij mitt skärp — och Ordens-protocollet

!

Din trogna Jamke ber — Fäll neder parasollet,

Glöm intet jag är din! — och du är min — ja vist!

Ach Ulla! — släpp mig — släpp!!!... \j\

ULLA WINBLAD.

Förbanna sädan list!

•
,

JEN SEN.

Men eljest allvarsamt — korss svetten af mig lackar!

Så skall jag säga dig — Cousine ! du sammanpackar

Bad' krantzar, löf och fruckt — och det gesvindt,

•
j i\ Cousine!

Ty rättnu blir det tid at fylla caraphin,

Och at all ting blir klart — bevar oss, sä jag flämtar,

Och så du flämtar med — bevar oss, Trundman

klämtar,

Mig tycks stor-klockan hörs, -— tyst, flåsa eij så hårdt

!

Men snör igen din kofft, det blåser kallt och svårt,

Du kan förkyla deij !
— ta meij i hand, min smula,

Kom lätt oss sätta oss bland dessa blomster gula!

Du är så skön och fet — och jag så blek och varm;

Baisés moi, min ros — för tusend opp — allarm

!

Opp tag din blomsterkorg! — var qvick och vig min

docka

!

Skenbarligt hörs i skyn Capitlets stora klocka.

Capitlet mig befallt at söka opp Collin,



Sen Öman Fodermask — och sedan deij, Cousine,

Och om jag råkar på i dessa helga lunder

En bachalaureus, ett philosophiskt under —
Lätt se mitt protocoll! — hans namn etcettera:

G säger G - å - s - e säger Gase — ja! —
Så är mig anbefallt den gråhårsmannen följa,

Den kapprock som jag bär uppå hans axlar hölja,

Och har den Bacchi man, som nog Capitlet tror,

Borttappat sin peruque, såldt böxor, hatt och skor,

Så vill Capitlet det, at du skall hjelten låna

Ditt förklä för hans blygd — min Nymph! stå eij

förvåna —
Din solhatt med sin krantz — om du vill vara söt —
Så löfva du med den vårt magra Pindi nöt:

Då är han ståtlig klädd.

ULLA WINBLAD.

Elände och bekymmer!

Mitt förklä hål vid hål hans skröplighet eij skymmer;

De skona som du ser, båd' plös och klack förbränd,

Dem rår en flicka om som bor i Bollhus-gränd.

Eij heller passar sig se en magister knoga

Och gå med qvinfolcks-skor.

JEN S-EN.

Det kommer eii så noga.

ULLA WINBLAD.

Men jag blir utan skor!



JEN S EN.

Lögn — hela verlden vet,

Hur' mången riker vän gjör dig en höflighet:

Du växlar natt och dag — banqueurer till dig fria,

Det går så jämt Cousine, en sexa mot en nija!

Had jag så stolt profit, och himlens villja vor,

At jag blef skapt som du — jag skull ha sammets-skor,

Af perlemo min kamm, min tång af silfver guten,

Grön silkes-poudre-qvast med guld-cantiller knuten,

Jag skull ha båd' carosse, maitresse och citz-paulun,

Öhl-bägare af gull och nattrock af cattun.

Nog får du skor — gu-tår!

ULLA WINBLAD.

Ja! från Vulcani hamrar;

Eij Avalls värckstad rörs, helt mörckt uti dess kamrar,

Och hvad det angår sen om mig och min profit,

Vet ni, det är en sak som intet just hör hit —
Min ädla Munsieur Snits — Håll Jensen, Trundman

ringer,

Hållt, jag ser Gasen! Si i gräset hvar han springer,

Så naken som en nåhl båd bak och frammanför!

Si all hans ägendom! — ett trästop och en stör.

Hållt, Herr Magister! — hålt! — töm stopet, kasta

stören,

Spring hit och fölg med oss! — De lustiga humeuren,

I dag sin glada fäst i Bacchi länder rönt,

Till krantz åt dig och dem jag går at samla grönt.
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Kom hit, du Bacchi man! — där jag i skuggan

svalkas.

Göm flaskan! Rensen, göm! — Si där hvar han nu

nalkas,

Si nu jag säg en skymt utaf en naken arm!

Halt! nu såg jag hans skärp — korss hvad han gjör

allarm!

Han sjunger och han ler, han raglar och han dricker;

Si mellan löfven där sitt hufvud han framsticker!

Det klämtar, skynda deij — min vackra Rensen, hör,

Hör hur' han sjunger gäldt och sina drillar gjör!

Gäck Rensen, fritt förut — Capitlet at berätta,

Hur' jag med lust och nit skall alt i ordning sätta.

Jensen går ined musicanteme.

MAGISTER GÅ SE.

Hurra lustigt gassar,

Ståtligt humeur!

Jag trotzar

Er gåssar,

At den som sig rör

Och lossar

Beröfva min flaska och stör,

Den slår jag ett . slag så han dör.

Si på Rensen gåssar !

Ah, serviteur!!!

I kiärr och i måssar

Han hoppar framför,



Han blossar

Och röker sin pipa — Seigneur!

Hvad buller och konster han gjör!

Heij Ovidius, Virgilius, Homerus — gu-tår! -

Euclides, Tycidides — klunck, hur jag mår! -

Aristarkus, Plutarkus — jag dricker och spår,

At jag blir så fuld som i går.

Oxar och herdinnor,

Herdar och koor,

Gudinnor,

Prästinnor,

Här dansar er bror!

Prestinnor

Hos Bacchus. upp, sjungen i chor!

Vår högtid blir härlig och stor.o o

Pindi tiänarinnor,

Nakna med flor:

På er, mina qvinnor,

Mitt öga det glor,

Grefvinnor,

Prinzessor — si ensen, Signor!

Gu-tår! ni ä fulla jag tror.

Nomnativus: hic hec hoc —- ge flaskan åt meij !

—

Vocativus: o caret — fan fari deij —
Så du ramlar och skramlar — och hurra och heij

Och har du mer bränvin, så säij

!



JENSEN.

Alt sprang han meij förbi, och Hans Förträfflighet

Höll flaskan jämt för mund, rödbrusig, stinn och fet.

Jag skriker — han eij hör! — Stå Gäsel — neij

han skalar,

Villrådig, yr och stolt om Fröijas vällust talar,

Så at det sannas lär, hvad grymt Oraclet spått:

Förbudit bränvin blir och landets öde godt,

Men Rensen lagd på bår — likmycke — jag mig fägnar,

Jag har eij däri del, en skälm mig det tillägnar.

Likgodt — Oraclets skål! —- men himmel, hvad jag

ser!

En Venus, en vestal — mitt hierta bara ber.

Hvad maijestätlig syn — si kjorteln högt opdragen!

Och se dess hvita barm, med mjölck och olja tvagen,

Si där spatzerar hon — och utan at bli plump,

Så tillstår jag ouvert, jag vördar hennes gump.

Si hur hon slänger kjoln och tittar på en sida,

Än plockar hon sin plume, än vill hon handsken

vrida

;

Hvad obeskriflig eld ur hennes ögon går,

Som liknar Jophurs blixt, när han i molnet står!

Courage! sådan nymph, till ömhet hon förbyter

Bad' gastar, häxor, troll, centaurer, troglodyter.

Mig tycks den lilla mund af löije mild och rik

Är just Lalages mund, Horatii flicka, lik,

Som gjör, at när du ler, sig löijet sammanbinder

Med blygsamhetens bild på dina röda kinder,



Och gjör, at jag — gu-tår! — eij kan, min Iris, mer

Än öpna min boutelje, när jag din skönhet ser.

Korss! — hvad jag är perplext! hvad larm af gubbar,

qvinnor,

Hvad präster, fogdar, barn— hvad herdar och herdinnor!

Hvad gäsning i min blod — i ögat käns sä godt;

Den blandning af behag, af koijor, tält och slott,

De mänga färgors präl mitt öga ömt förvillar,

Och systrarnas besök mig Fröijas fäst inbillar.

Där syns de pä längt häll — med blomster dansa de

Vid västanvädrets flägt och kring dess altare.

Men jag vill gömma mig bland dessa herdeflockar,

Beskåda hur' min nymph hon bär och blommor pläckar.

ULLA WINBLAD.

Pytti jag är intet blind, nog såg jag hvart du sprang,

Och än hör jag din säng mot ekos svar och klang.

Nu hoppar han till meij — neij åter in i skogen,

Stor sak — jag tar min korg — en apricos står mogen,

En törnros — lätt mig se! af de tulpanerna

En skön magister-kran tz — jo på min ähra, ja!

Jag dem väl plockat har, där Bacchi Tempel hvilar,

Dock vill jag fläta dem kring Kärleks-Gudens pihlar

Och sucka för min vän!

Si, si! — hvad tulpaner,

Hvad narcissor, hvad väpling och gräs,

Skönsta blomster-planer,

Skogar, dälder, små floder och näs

!

12. — Bacchi Orden.



Hur' blanck är skyn!

Hur' många tusend läten

Kring fäldt och foglasäten!

Lufft och vattubryn :||:

Ge lika ljunig syn.

GÅ SE.

Arno, amavi — klunck!

Jag stampar som en hingst och brinner som en munck.

Hvad starka stämmor hörs af en förträfflig skara.,

Som under glada sorl sin andackt ömt förklara.

Ach! hvad för menlös syn, mitt hjärta rörs igen —
Jag ser en snöhvit hand —

ULLA WINBLAD.

Jo jo! bara leta!

Denna vallmo är prägtig och skön.

Kunde jag rätt veta

Binda krantzar förtjensten till lön!

Där en jasmin,

En lillja, en narcissa,

Den blomsterlöken — gissa!

Pryda skall Collin, :||:

Hans krantz och caraphin.

Den krantzen ger jag sen

Vår stolta Bacchi man, jag mins eij hvad han heter,

Eij stadens namn och slott, tullportar och staqueter,

Änskönt jag talte nyss med honom här i lund
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Och hade min Collin på tungan nyss på stund .

—
Coltin så heter han — bedröfligt med mitt minne!

Min kärlek väller alt, den mattar blod och sinne.

Jag undrar hvart han sprang? I skogen sprang han in?

Den krantzen skall han få, och Norström kan ta min.

Jag undrar, säger jag — Collin hvar han må vara?

Hans vägar och hans list kan ingen uppenbara,

Tör hända i en sång:

Glöm, glöm svek och lister!

Aldrig mer jag ett hierta begär —
Likgodt — min magister

Skall bland krantzar få välja den här.

Här vandrar jag,

Går af och an — funderar,

Min Riddare munderar

Med ett mildt behag, :]{:

Med blommor tusen slag.

Hvar stälde jag min korg?

Förvillad och förstörd i denna Floras borg

Jag glömmer bort mig sielf — jag våndas och jag

pustar,

Bland löfften och begär, i öfverflöd och lustar,

Ja mins eij — jo! kom väds! — den krantzen vist

tillhör

En Kungens fodermask, Bror Öhman på Kungsöhr.

Ja! den är Öhmcms krantz.
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Kärlek, till din lydnad,

Har jag suckat på denna din rymd,

Blottat all den prydnad,

Som af dukar och linnen blir skymd.

Sielf Fröija än

Hvar dag min myrten plåckar,

Utzirar mina lackar,

Men den krantzen, den :||:

Får Öhman, Bacchi vän.

GÅ SE.

Jag svär vid Junos bild!

ULLA WINBLAD.

Korss ! hur' han skrämde mig! Jag blir bad yr och vild.

GÅSE.

Hurra! Du Fröijas barn,

Hjärtat värcker,

När jag märcker,

Hur' du uti ditt garn

Fått ett utaf Apollos barn.

Stärker i armarna,

Lika frodig,

Lika modig

Lika courage! — ja!

Men ach! mitt hjerta mår eij bra.

Ach! min Prästinna,

Besinna!
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Jag sag'

Hur' hon i gräset helt naken där låg.

Solen bran klar i skyn,

Och Neptun stog i vattu-bryn.

Men ännu mera

Charmera

Din röst.

Rosor och lilljor beprydde ditt bröst.

Solen bran klar i skyn,

Och Neptun stog i vattubryn.

Borta vid bärget, där bortnas, där bakom,

Tändes mitt hierta, du skymta tyst och du kom,

Och dina ögon du fästa så stint på meij.

Ach kära Ulla — nog såg jag dem, dem och deij.

Hå hå hå — nå nå nå!

Jag suckar tyster,

Troo, kära Syster!

Borta vid bärget där bortnas, där bakom,

Du till mitt hjärta först kom.

EK.

Klunck Trundman! — svälg din sup! Lätt alt be-

kymmer vika,

Gesvindt på Templets port Capitlets tafla spika!

Tag hammarn i din hand, släpp nycklarna och kom!

Rom lätt oss hielpas åt at vända taflan om,

Tryck vänstra axeln ned, vrid hufvudet helt sagta,

Håll andedrägten sval och denna målning väckta!
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Den skrifft där präglad står, bland skyar, moln och

storm,

Är ett Apollos värck, min tekning, smak och form.

Med skugga, ljus och dag man denna tafla grundat;

Charmerad i hvart strek jag vid min pensel blundat,

Updragit Bacchi bild i dessa färgors flor:

Berliner-blå dess krantz för roskull, kära Bror,

Kring tunnan, väl förgyld, syns rosenröda laggar,

Tunn-tappen rosenröd med blommor, löf och taggar.

Hvad tycks dig om idéen? — pä sprundet med ett strek

Jag satt en silfver-tupp.

ÖHMAN.

Det var charmant, Bror Ek.

EK.

Står eij hvar bokstaf Bror, liksom den vore guten

Och ur Cyclopens ungn i eld och droppar fluten?

Betrackta stora O — dess glimmande oval*)

Höll vist tre kannors rymd opsmält till en pocal.

ULLA WINBLAD.

God bacchanalisk styl!

ÖHMAN.

Min tjenst!

PLANBERG.
Häll fullt i kruset!

Där Bacchus sielf är värd och Ulla fru i huset,

Där står jag klädd till dans — a vous, mon Frere!
:::

) Orgia.
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EDE.

Gu-tår! jag är en narr.

TRUNDMAN.

Jag också — drick, mon chere.

Skiut, lyffta, sväng, håll i, res taflan uppå ända,

Böij ryggen, kryp och klif, håll alla senor spända,

Vrid armen litet mer, och öfver hufvu krök!

Blif lika starck som jag, så lyckas vårt försök.

Nu slog jag i ett slag, just spiken in i muren.

EK.

Bums slog han nubben in, just i gullcrumeluren —
Lik mycke, bulta, slå, blif lustig, rask och qvick,

Och fira denna dag i . bacchanaliskt skick!

Siung, bulta, slamra, slå! Kamrat, klif ner af stegen,

Tag du med mig i ring! Min Bror, du är min egen:

Oss förestår en fäst i Bacchi högtids-sal,

Där Fröij as röster hörs bland Bacchi hjältars tal,

Där den som kräslighet ur vinets gårdar köper,

Får nymphen ta i famn, som kring hans altar löper.

Courage ! du är glad och jag förnögd, kom, kom:

Kom lätt oss brottas Bror, och lustigt dansa om

!

COLLIN.

Si så där sitter den taflan så rar;

Prisom nu båda Bacchi tjänster,

Bulta in spiken, släng hof-tången, kar!

Jämka taflan litet till vänster —
Mera till höger, det tänckte väl jag.



Bulta med hammaren — smäll några slag! —
Knick haketi knaketi knicketi knak —
Vagta de glittrande fenster!

Tunnan mot solen den glimmar så klar,

Vädrena blåsa, skylten flägtar,

Bulta in spiken — släng hoftången, kar!

Slå'n i väggen alt hvad du mägtar!

Stick-sågen opp och ge flaskan åt meij !

Knacka med hammaren! Svarar du neij?

Knick hacketi knacke ti knicketi knack —
Det var ett kosteligt nectar!

Skål Pelle Målare! — hvad står du där och kritar?

Jag tror du Lasse Tysk med järn och kedjor ritar;

Är det en Gudabild? ser ut som en kalkon,

Mer lik en babian än någon Gud

!

EK.

Pardon

!

TRUNDMAN.

Collin har rätt, Bror Ek — när han sitt snille brukar,

Så är han redig nog.

ULLA WINBLAD.

Klang! Movitz, hör han pukar,

Och vimpeln hissas opp.

EK.

Mitt handtvärck jag förstår,

Jag måla kan allting, båd' oxar, hästar, fåår,



I allt hvad nämnas vill sä har min pensel styrcka.

Exempli gratia — märck! — ett lusthus el en kyrcka,

En trägärd, en batalj e, ett landskap, en festine,

Ett herde-spel, en trohn, ett bord, en säng, en äng,

En qvarn, et hjul, en gås, ett pig-svin el en stare,

Ett torn, ett skepp, en björn, en präst, en hund,

en hare,

Alt hvad man nånsin vill, bäd' skyar, solar, bärg,

Så kan jag måla af med guld och oljefärg . . .

Det må hon tro, min Nymph !
— Gutår på dessa

tankar,

At jag min konst förstår!

COLLIN.

Hit fluidum ett anckar!

Nå målar-konstens skål

!

EK.

Skål alla färgors prål!

Skål fembock, touche, carmin, blått, gult och rödt —
skål, skål!

Hurra, Collin har rätt, ännu ett stop jag slukar.

TRUND MAN.

Neij, vimpeln hissad är, och Movitz hör han pukar!

(Pukor.)

Tyst — två Prästinnor syns.

(Trompeter.J
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Procession.

Kyparn Ede med Herholds-spiran.

Commendeurerne Wolfdauer och Apelstubbe.

Commendeurerne Wannenmaker och Österman.

Rensen.

Canclérn Planberg.

Stadsfiscaln Collin och fodermasken Öhman.

Ulla Winblad ledd af magister Gäse.o

TRUNDMAN på knä.

Med detta gyldne krus

Jag hälsar er i dag — träd in i detta hus!

Stärck mig, du Vinets Gud! — lätt mina läppar svalkas!.

Mitt öga ser ditt folck — min fot din tröskel nalkas,

Med böijda knän för dig jag Templets nycklar tar

Och öpnar till ditt lof en boning säll och klar.

CHOR.

Trompeter.— Pukor, trompeter —
Flora, bred dina gröna tapeter!

Fröija, bjud all din skara

Sig para

Med sång och dans!

Trompeter. - - - Bacchus till ähra

Älskar nu Jophur jorden förära

Klaraste sken och strålar,

Sielf målar

Sin dyra glantz,
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Movitz står röder,

Qvickögd och lustig,

Heij mina Bröder,

Saften är mustig,

Tron ip eter.— Som ur de gyldne krusena räcks;

Trundman han klämtar, klockan slår sex.

Klang! — Procession nu rustar till vägs.

Hurra kammrater,

Visen våra dater!

Glaset tomt mot väggen bräcks.

Trompeter.— Movitz han bullrar,

Svarfvar en hvirfvel ; öhlkannan kullrar,

Tornet det darrar,

Knarrar,

Och vimpeln den blåser skönt.

Trompeter. Västan nu spelar,

Solen de svarta skyarna delar,

Regnbågen glimmar,

Strimmar

Blått, gullgult och rödt och grönt.

Planberg han dansar,

Juekar och skrattar,

Delar ut krantzar,

Öhlstopet fattar . . .

Trompeter.— Alla hans hieltar hoppa i kring.

Lustigt på klacken knarcka och spring,

Hälarna ut och händren i ring!
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Hurra med pocalen,

Vivat Riddarbalen

!

Rensen säger ingen ting.

PLANBERG.

Trompetare, ge ljud! lätt Brödren Rensen tala!

JENSEN.

Välkomna Bacchi män! — jag stär just i en dvala,

Ty jag har supit bäldt och ämar supa mer.

ULLA WINBLAD.

Aij Rensen föll ikull!

COLLIN.

Där ligger han och ler
—

JENSEN.

Tyst! — hör på oration! jag påstår i min yra

För hvarje rim ett glas, för hvarje tancke fyra,

Ty alt som man slår i — i samma proportion

Mitt snille lysa skall uti min oration.

Blir glaset åter tomt, det rår jag intet före!

Alt hvad jag pratar då, är intet värdt två öre.

Försök med fyra glas! Slå vad — ni skall få se,

Hur hjärnan prässa skall idée uppå idée.

Men kärlen tömda stå, och stopen' mer eij kunna . . .

GÅSE.

Sic transit gloria — Diabolus in tunna!



JENSEN.

O Canclér, dubba nu den hielten som du vill!

Jag mins eij någons namn men ändå: lycka till!

Var värdig, grand Seigneur! — du där med svarta

kråse,

Med skuren rund peruque . . .

ÖHMAN.

Gutår, Magister Gäse!

PLANBERG.

Hvad larm och confusion! Capitlet slutas bör.

ULLA WINBLAD.

Tänck! Kihlberg Adierstop blef intet Commendeur.
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N:o 16.

CEREMONIEL

vid Bacchi Commendeur, jägaren Stenbergs

grifte-fest den 20 Maj 1774.

Valdthom. - - - Sjung vid valdthornens skall,

Sjung du jägar-skara!

Men vid din eld och snara

Stig fram at oss förklara

En jägares fall,

Som bäst han geck och ragla

Kring Dianas fält,

Sin bössa han förnagla

Ner i Bacchi tält.

Stöt i trompeten gällt!

Valdthom. Procession raglar, står,
—

Se kring hjelten döder

Hur många Bacchi bröder!
o I.

På hvar ens näsa röder

Så tilrar en tår.

Den ena åt den andra

Visar flaskan glad.



Ner til Tartaren vandra

Tre och tre i rad

Och supa oskebad.

Kyparn Ede, se där

Hvar han stär och stretar,

Med benen käckt arbetar

Och som den blinde letar,

Hvart vägen den bär.

Som Härold för Processen

Han en spira för

Med Bacchi krans pä hj essen.

Man hans utrop hör:

Död är vår Commendeur!

Blås en sorglig tenor!

Se där se vi båren,

Se Bacchi folk til åren

Med de utslagna håren

De sjunga i chor.

Vår vän vid Bacchi fana

Tappert stupat har.

Sof sött! du tjent Diana

Som en passlig karl —
Men dyrkat Vinets Far.





N:o 17.

BACCHI TEMPEL

öpnadt vid

PARENTATION

öfver

ST O LMÅKAREN OCH COMMENDEUREN

ÖSTERMAN

den 11 Januarii 1777.

13. — Bacchi Orden.
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TRUNDMAN i Templet.

Skål Musicanter! klang! Stäm edra instrumenter!

Skål Bacchi ägta barn, Prästinnor och betjenter!

Du glada raska flock, som andas fritt och stort,

Som trifs i dessa hvalf och innom denna port,

Jag hälsar er i dag med kransen på min hjessa,

Med kramarn klämd i hand at drufvans blod utprässa:

Jag manar eder opp til Templets göromål —
Gäck rusta eder til med djupa sorgeprål!

Den hjelten, hvars paulun för edra ögon sväfvar

Med blomster öfverhöljd, med gyldne flor och väfvar,

Han är det nu hvars lof i Templet sjungas skal:

Hans lefnad är förbi — min kan ock snart bli all.

Jag är krasslig, skröplig jag,

Hostar :||: natt och dag,

Döden i hvart andetag

Ropar: Tntndman, hädandrag!

Hvart skal jag vända mig, när Dödens lia blänker?

Jag tror i vinets flod jag mina plågor dränker.

Den sötma Bacchus ger, den sötman visst jag vet,

I sötma öfvergår sjelf sömnens Ijuflighet.

Dödens skuggor visa sig,

Hosta :||: plågar mig.

m
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Fordom var jag stark och vig,

Nu jag darrar i hvart stig!

Jag gamla gubbe, jag kring detta Tempel sväfvar

Med hosta, gikt och kramp i hufvud, ben och näfvar,

Från all den vällust stängd, som Fröjas åsyn ger,

När på de mjuka dun hon skalkas och hon ler.

Utmärglad denna hamn på dessa kryckor hvilar

Med strumpor utaf filt, fast utan veck och kilar,

Höljd med en urblekt drägt, hvars glesa trådar fritt

Insläppa köld och rägn och spridas bredt och vidt.

Här stultarjag och går med nycklar och cantiner,

Med stånkor, remmare, pocaler, carafiner,

Inlagde kärl med guld och mången dyrbar fluss,

Med öpna bägare och varma floribus.

Nog är mitt kall en skänk af Gudars milda händer:

At pröfva drufvors saft från sjelfva Cyperns länder,

At efter lust och smak dem blanda konstigt hop

Än i en kullrig åm, än i ett anångt stop.

Men denna gom är stel, och detta bröst ej orkar—
Knapt följer ögat mer den hand buteljen korkar;

Helt vårdslöst och med köld slår jag fullt glaset i,

Och mig gör lika godt, om jag skull' nykter bli.

Dock skal på denna fest och til min frändes ära

I skuggan af hans bår jag Bacchi lagrar bära.

ARIA.

Här vandrar jag

Båd' natt och dago



I Templet sur och trumpen,

Af ålderdom hopkrumpen.

Mitt tunga bröst,

Min hesa röst

Bebådar snart

Min hädanfart,

At snart min bår

Vid Templet står.

Ach! himmel, ach!

Båd plös och klack

Är från min sko frånsliten;

Knapt skjortan, trång och liten,

Vil hålla hop.

Ach! hör mitt rop,

O Gudar, ach

!

Af denna rack

Jag tömma vil

En hel baril.

Nog tänkte jag i går at til vår fest i dag

Bli klädd i svarter råck med väst af samma slag

Och som en gammal vän utaf den döda vännen

Framstulta til hans grift med flor och svarta spännen

Med knorlig brun peruk, hvars sträfva lockar fräckj

Gör dubbelt mera djup den djupsta sorgedrägt.

Jag skull på mössans bräm de blommors prål nedtrycka

Som vid hvar Bacchi fest oss Gudens barn besmycka



De gyldne nycklars glans til Ordens grifte-chor,

Just dem jag bär i hand, skull' öfverdras med flor;

Men Templets göromål i dag min stolthet tvingar:

Capitlet samlas skal, snart Ordens-klockan klingar.

0 fattigdom! o brist! i stånd och på auction

At ej en svarter råck kan fås för min person!

Ach! fordna dagar — ach! mitt hjerta må väl brista —
Jag gick til Liljans Mor, satt stopet på dess kista:

1 hännes klädstånd, barn, en råck hon lånte mest

För knapt en kanna öl — tre supar för en väst.

Ach himmel! jag må visst en tröstetår nu dricka

Ur detta gröna kärl, som sqvalpar i min ficka.

Hvad kostlig lukt och smak — sublima Danto-sup!

Den döda frändens skål på Charons svarta slup!

ARIA.

Jag Bacchi safter silar,

Än i hans skygd mig hvilar,

Til des Dödens bittra pilar

Störtar mig i min mull.o

Ach! om min döda frände

Än samma vällust kände,

Som då vi glaset vändeo

Och här i tiden tumla kull!

Men ach! den Österman, stolmakarn, Commendeuren,

Hur ofta damp han kull med mig i Tempeldören,

Hur ofta har han stått på dessa trappors brant,

Småskrattat åt sitt glas och lutat det på kant!



Nu är den hjelten död — jag Döden ej förlåter,

Som ej min skugga tog och gaf mig honom åter.

Vår vänskap, Gudar, ach! vid fallvalk, tupp och bok

Har följt oss oförkränkt til åldrens tunga ok.

Vi ägde lika år, vi bott på samma gata,

Haft samma spisqvarter hos Åkerbloms Beata.

Vår vänskap dock — gutår! — at nämna första stund

Begyntes ändå först hos Mor pä Gröna Lund.

Där satt han dygnet om, men fast han slogs —
hvad gäller —

Så had' han vänner nog: stolmakare-gesäller,

Skoflickare, sjöfolk, handtlangare och ner,

Som räckte honom hand — Men himmel, hvad jag ser!

Där sitter jfensen — hvad? — där sitter han och

skrifver

!

Hvad ser jag? Jensen sjelf! Ach Gudar! styr min

ifver —
Månn' synen villar mig bland dessa lampors sken?

Jo! verklig är det han som sitter där allén.

Ach himmel! hvad är det? jag trodde mig allena.

Hvem är det? Rensen? Nej — jo Rensen är den ena —
Nej det är inga fler — Så har jag maken sett!

Glasögonen, hva ba? måntro de sitta snedt?

Hör hur han pladdrar qvickt och har så bålt at göra

Med glaset tätt til mund och pennan bakom öra!

Än sträcker han sin hand och sig för pannan slår,

Än modfält och förryckt han luggar sina hår.

Han måste hafva svårt dra orden i förening,
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Så at det kan — gutår! — bli rim i riktig mening.

Si hur han gråter ömt och svettas som i bad,

Hvar gång han bara ser på sjelfva titulblad!-

Nu steg han up, så qvick, så vänlig i surtouten,

Med bjerta ögnakast och bränvinsbröd i truten.

Mot pelarn stolt på tå han vänder sig så mild

Och bugar sig helt djupt för Bacchi klara bild.

Men jag vil smyga mig bland Templets små betjenter

Bakom tapeten tyst at se hans documenter

Och ropa högt hans namn -— hör! Janke Rensen, hör!

I Bacchi namn din skål! Hvad gör du?

JENSEN.
Serviteur

!

TRUNDMAN.

Jag stått så tyst på lur med mössan uti näfven,

Åt knapt på Templets golf det knarkat mellan väfven.

Jag koxa opp ibland, och vid jag såg din syn,

Så höll du pennan krökt med ögonen til skyn.

Af facklans dunkla brand emot de gyldne glober

Så blef ditt kindben hvitt och läppen som cinober.

Din långa, bruna kolt i sömmar, skört och veck

Tog an en purpurfärg, så långt som strålen geck.

Nattkappan sköt sig opp — ju mer den sågs sig höja,

Ju mera lyste fram din röda undertröja;

Din gröna silkesduk som du om halsen bär,

Gaf dig en min, min Bror, at vara den du är;

Och spännet ner i skon kring foten brann och glimma

Vid hvarje steg du tog och vid hvar takt du rimma.
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Kort sagdt, din fräcka min, din andagt och din glans

En pragt åt Templet gaf til minsta skrubb där fans.

Du såg så kärlig ut, när dina ögon blunda

Uppå de gyldne stop rundt kring mensa rotunda.

Din Ordens-lock-peruk, din trinda puderhatt,

Din flaskas röda glans, alt artigt var och gladt.

Men säj mig Rensen, säj, hvad skref du nyss och

stamma?

Säj mig, hvad skref du nyss?

JENSEN.

Capitlet täckts beramma

At innom Templets rymd vid solens nedergång,

Då stjernan tindrar opp och Eol står på språng,

Straxt när trompeten hörs och du på klockan rörer,

At jag skal träda fram bland Templets Commendeurer |

Med flaskan öfverst fyld af socker och citron

Och mot en svart pulpet begynna oration,

Just denna som du ser, just dessa pappersarken,

Där jag min hjelte fört på Eliseiska parken,

I skygd af en cypress framsatt en gyldne stol,

Beprydd med Bacchi krans, kringhvärfd af bara sol.

Hör på, du Bacchi man, hur' jag om hjelten talar!

Jag skrifver at han går uti de sålla dalar

Bland nympher, änglar, barn, som hvar en på sitt rum

Hans pipa fyller full med petum optimum,

At han från Gudars bord, om han vil på oss titta,

Ser med et stolt förakt bad' dem som stå och sitta.
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Den verkstad, som han först på Högbergsgatan valt,

Den ser han an som strunt med banco-lån och alt.

För kunder, som han tjänt, ministrar och hofråder,

Knapt han i mössan tar och nicka vil i nåder.

Dock tror jag, såg han mej, där jag med glaset står,

Så skull' han skrika: Bror! god morgon Bror, gutår!

Ja kunde han från skyn med näfven stark och klufven

Opplyfta mig til sig, han tog mig i kalufven

Och satt mig på en stol, där Kejsarn sitta vil,

Låt mig bese des stop och kanske drack mig til.

Ty hjelten på sin tid var en vällustig mudde:

Där han satt på sin stol, han skulle ha en kudde,

Et litet aflångt bord med svagölsstop af tenn —
Han ägde många stop, men hustru had' han en

;

En mössa af rödt filt hans hvita hjessa täckte,

Som vid et huckle fäst långt öfver näsan räckte:o

En nattråck af calmink, smårandig, grön och röd,

Fotsidig bredde ut ett borgligt öfverflöd.

Hans tröja altid varm det myckna dunder stäckte,

Som under nysning brast, så länge dygnet räckte . . .

Han hade lefvat än och varit vid humeur,

Om intet han had' dött.

TRUNDMAN.

Det händer at man dör.

JENSEN.

Så Tnmdman, sen jag sagt hans lof i dessa rader,

Så blef mitt sinne lätt och jag blef mera gläder.
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Då föll mig in — lät se hvad pagina det står —
Just där — där föll mig in at önska godt nytt år,

God hälsa, sundhet, fröjd åt Ordens Commendeurer,

Vår Ordens välbestånd med mer som Gillet rörer,

At detta nya år må blifva sällt och kärt,

Med mera som jag skref, som inte stort är värdt —
Men Österman min vän, ditt stoft, om du tillåter,

Begråtes ömt af mig — en skälm som intet gråter!

Så långt, o Trundman Bror, skref jag uti fullt sträck;

Jag hade skrifvit mer, om jag haft mera bläck.

Opp Trundman, fyll ditt kärl, gjut vällust för vår

tunga

Och lät oss båda två om Bacchi dyrkan sjunga!

TRUNDMAN och JENSEN.

Lät oss vi två

Om Bacchi dyrkan sjunga,

Om all den sötma i hans drufvor små!

Hans must ändå

Oppfriskar blod och tunga.

Öpnom hans kärl, hej, klunka på!

Rensen, gutår!

Skål Trundman, töm din flaska!

Drick! Du i morgon kanske mer ej rår.

Ditt hvita hår

Försilfrar täckt din aska,

Vördnadsvärd du mot mig står.



JENSEN.

Hvad var det för en sort? — min hjerna brusig blir —
Var det krambambuli?

TRUNDMAN.

Pytt, det var Malvasir.

JENSEN.

Men Gudar! Gudar, ach! hur skal min sång uplifvas

Och hjelten i min dikt med starka drag beskrifvas?

Jag svär vid detta glas, vid denna Glasgow-sill,

At åldren gör mig dum — slå i och sup mig til!

TRUNDMAN.

Välan, räck fram ditt glas — du skal den saften

pröfva,

Som dödar lifvets qval, när öden oss bedröfva.

Din själ skal blifva stark, ditt snille stärkas bör —
Kors den parentation, hvad den var stolt Seigneur!

Hvad var det ej för ord, så stolta och så klara,

At knapt Apollo sjelf dem skulle bättre para!

Jag tycker ock jag ser, hvad afund och förtret

Lär också möta dig som mången ann poet.

Men tänk Seigneur, som jag när jag vid tunnan hvilar:

Blott ångan ur ett sprund försötmar Afunds pilar.

Drick! smaka detta mjöd, som jag af blommor gör —
Qyickt öpna nu ditt svalg

!

JENSEN.

Det kallar jag liqueur!
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TRUNDMAN.

När ögat teknar ångst och nöd

Vid hjertats tunga slag,

Då dricker jag af detta mjöd

En bägare natt och dag.

Men när en vän jag mister,

Gråter och dricker jag bister.

Klang! klinga! courage som jag!

Ja kanske femton til — ty det är med oss alla,

At blir man desperat och blodets vågor svalla,

Då svalkar bägarn bäst — men — himmel, hvad

jag hör!

Hvad hör jag? Movitz flöjt och en trompet Seigneur!

Trompeten redan hörs kring Templets gårdar klinga,

Påminner mig mitt kall; jag måste opp och ringa,

Afdamma Templets hvalf, granrisa skrank och boss,

Utsira offrets rum med klart opptända bloss.

Rundt kring de mörka skrubb där våra hjeltar sänkas,

Kring hvars och ens paulun skal vin och rökverk

stänkas.

De många lampors eld i tusend' färgors sken

Med olja gjutas skal at lysa opp allén.

Klang Rensen! Slå i mer, slå råga öfver brädden!

Märk — ser du den paulun, där på den svarta bädden

I hvita skyar svept, vår hjeltes aska syns?

Märk! hvart jag pekar — dit — där chorets skrank

begyns,



Där ser du Commendeurn — drick ut, fäll bittra

tårar

!

Där ser du Dödens bild bland murkna ben och bårar

Med lian hvälfd i skyn, med torna ögnehål,

Förmultnad visa fram en grånad hufvudskål,

Beprydd med en peruk, rivars lockar sammanfäste

I flera trinda hvarf blir maskars rof och näste.

Des hvithet öfver alt af puders öfverflöd

Gör at vår hjeltes min blir nästan ponceau-röd.

Men munnen däremot en gulblek olja blöder,

Hvars skurpna, matta glans den magra hakan göder . . .

Besinna dig, fall ner, blif i din andagt djup!

Hvad är vårt lif? Et null — si här har du en

sup! —
Det är et null drick ut, rys ej för dödens smärta!

Lägg handen på hans bröst, ställ glaset på hans

hj erta

Och lät den tåreflod, som i ditt öga sprids,

Ömt fugta denna krans, som kring hans hjessa vrids!

Bjud honom nu farväl, kyss honom i det sista!

Gråt intet Rensen, mer! Klang! klinga mot hans

kista!

Courage, Bacchi man! — men Gudar, jag blir svag:

Jag orkar intet mer! Si här min flaska tag!

Gäck munter i ditt kall, spring gena fält och gator —
Capitlet väntar dig, vår Ordens Parentator.

Trompet och valdthorn hörs, och folkets lofsång gnyr,

Spring Rensen, som en alg, som hinden ung och yr!
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Nu klockorna ge ljud — ren Canzlerns röst jag hörer. .

Hvad samling, hvad tumult, hvad många Commen

deurer

!

CHORUS.

Valdthom.— Valdthornen ge ljud.

Opp, opp at dyrka Vinets Gud,

Båd' du som i ditt ledband är,

Och du som kryckan bär!

Valdthom. — Kom prisa den magt,

Som vinets sötma sammanbragt!

Kom kärt och fromt, kom klappa hvarann!

Begråt vår Österman!

Valdthom. — Si Templet så täckt,

Si ljus och lampors glimmande fläkt!

Men Gudar, ach! där ligger nu han —
Begråt vår Österman.'

CANZLERN.

Begråten Österman,

Den gamle Commendeuren

!

Si där! där ligger han

Längst fram mot Tempeldören!

Bacchus natt och dag han tjente,

Aldrig han sitt glas bortlänte —
Om ej i testamente

Åt mig det glaset står.

Min hjelte hvila får.
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Han har nu verlden skådat

I sju och femti år,

Tils det blef bebådadt

At han skulle hädan vandra:

Då måst han gå bort som andra

Ned i grafvens vrår.

Bacchi barn, gutår!

Jag sjunger Bacchi lof — hans safter ge mig fröjd!

Men vördom nu vårt lugn, var stilla, tyst och nöjd!

En stillhet öfveralt bör innom Templet råda,

Och jag djerf i mitt kall Capitlet vil bebåda:

Dens minne firas skal, som kastat här sin krans —
Stig Parentator, fram!

EN HÄROLD.

Ach, Ers Magnificence

!

Herr Parentatorn, ach! sjelf Venus nu insöfver

Hos Mor pa Bruna Dörrn vid Åkerbloms midtöfver.

Han kan ej resa sig, ej benen honom bär —
Med ögonen ihop han tändren sammanskär.

Han är befängd och yr: han slås af sorg och sveda

At han på denna fest ej fått sitt lof bereda.

CANZLERN.
Hvad göra vi?

TRUNDMAN.

Seigneur, vi Templet stänga til;

I tysthet kring vårt bord man Bacchus dyrka vil,
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Men Rensen får ej nog — det bottenlösa svalge

Får aldrig nog — gutår!

CANZLERN.

Det är en stor canalje!
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Närvarande innom Templet.

Ordens-canzelleren och Commendeuren Planberg.

Ordens-skattmästaren och Commendeuren AgrelL

• Suspenderade körko-inspectoren och, Commendeuren

Wolfdauer.

Trägärdsmästaren och Commendeuren Wannenmacher.

Suspenderade actuarien och Commendeuren von Ehren-

sitgga.

Magistern och Commendeuren Gäse.
n

Skomakaren och Commendeuren Avall.

Constituerade Dansmästaren, Tyske fabriqueuren Stenbit.

I Parentators ställe: Ordens-klockaren Trundman.

Bacchi Prästinnor, anförde af Ulla JVinblad.
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MOLLBERG med Bacchi soldater:

(Marche).

Up Bacchi söner, ställen er,

Stå jemt uti roten, sväng kring vårt baner!

Fäst ögat stint på flygelman,

Gör tempo qvickt, så qvickt som han,

Som flygelman!

Jemn marche — jemn takt —
Gif akt!

Marche, marche

!

Märk Templets spets vid molnens fläkt

Af stjernornas blandning försilfras så täckt —
Up Bacchi söner! Lif och mod!

Håll'n glädtug min, svalg drufvans blod

Med lust och mod

I lek och handgemäng!

Sväng, sväng

!

De klara valdthorns ljud

Bebåda Vinets Gud.

Kamrat, blif frisk och glad,

Ställen er rad i rad!

Flora er smycker til parade

Med blom och blad.

Marche bussar, öfveralt,

Halt, halt!
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Soldater, än är tid, än rådrum är at rasta;

Upviklen edra skört och edra ränslar kasta,

Ifyllen edra kärl, granrisa edra tält

Och söken Fröjas barn kring dessa blomster-fält!

Kom dyrkom Vinets Gud med sjelfsväld, dans och yra!

Kom brottoms man mot man, Soldater tre och fyra,

Med lika djerfva steg, som våra fäder prydt,

Då de från bardalek til Bacchi gårdar flytt!

Soldater, än är tid vid Templet sig infinna:

Än Templets port är stängd — dar syns blott en

Prästinna,

Som med sitt hvita dok och med sin svarta staf

Utmärker dagens fest och Meissner Oelheims graf.

Emellertid vår sång kring luftens rymder ilar,

Fast nattens tystnad rår och all Naturen hvilar.

CHOR AF SOLDATERNE.

I våra kittlar den söta floden jäser,

Som Vinets Gud åt hjertat invigt har;

Uti des skum det skumma ögat läser

Styrka och lif och mandom och försvar.

Bacchi soldater,

Caesarer, Mithridater,

Sjungom i chor och dansörn par om par!

MOLLBERG.

I ordning alla man, med kittlar och gevär!

Alarm, gif akt, gör sväng! Snart Templet öpnas här.



CHORUS.

Med våra sablar vi Dödens ljungeld möta,

Och Jofurs blixt knapt ögats hinna rör.

Lätt ovän fritt det kalla jernet stöta

Uti ditt bröst — du segrar, då du dör.

Klinga, kamrater!

Caesarer, Mithridater,

Sjungom i chor! Vår högtid firas bör.

(ULLA WINBLAD med PRÄSTINNORNA vid Tempel-

doren.)

ULLA WINBLAD.

Nå aldrig Templets port jag nalkats så förfärad,

Och aldrig skred min gång så tungt och så besvärad

!

Hvart trappsteg klacken rör, ny tyngd straxt känner

J ag>

Som under svett och qval gör hjernan yr och svag.

Ach! hvad min fot blir tung — snart kryckan handen

dödar,

Snart dödens kalla svett kring mina kinder flödar.

Mitt lynne stolt och fritt, mitt blod, mitt yra blod,

Bortblandas i sitt språng med ögats tåreflod.

Jag känner mer ej lust i Fröjas glada gårdar:

Jag flyr Gudinnans eld och Vestas lampa vårdar.

Min skönhet blir en dröm — min fräckhet lämnat har

Uppå et vissnadt fält en bruten blomma qvar.

Hvad bjuder ögat mig? En vink utav policen,

En flock med brickor prydd, som samlar hop bevisen

At för mitt fromma nit i Fröjas tjenst och kall



Utbreda mina fel vid nigning för en pall.

Ach! vore jag nu ung, hvad skulle jag mig grufva!

Men med en skorpnad läpp, utur en stoppad hufva

Framstamma mitt försvar — förr, tror jag, innan dess

At man tilbjöd min hand en Spinnhus-Hercules.

Et korsgevär sin spets chignonen öfver-höjer —
Förklädd min älskare mitt hufvud nederböjer,

Innom sitt svarta släp han samlar all sin harm:

Jag gråter i hans famn, han småler åt min barm.

Han sträcker ut en hand, insvept i långa ärmar,

Han tilger mig mitt brott; hans ord och sång jag

härmar.

Men sen den dagens sol i molnen bärgat sig,

Så tar han en butelj god Pontac hem hos mig —
Säg Kärlek, säg mig sjelf, hvi man ditt välde tvingar.

Då du af tvång ej vet — du är ju född med vingar!

Jag äger lust och mod för dig at än en gång

Uppå min luta slå och sjunga dig en sång.

För Bacchi hjeltars tropp, som här kring Templet

skråla,

Sku mina lute-slag mitt klämda bröst afmåla

Och de bevekas ömt at fälla kärl och stop,

At blanda sina ljud med mina suckars hop.

Men dagens sorge-prål och klockans dön som ljuder,

Mig Bacchi dyrkan strängt på stränga skäl förbjuder —
Ach! hvad han länge dröjt — Ach! hvad jag länge här

Mot trappan lutat mig i olust och besvär!

Han vet den Trimdman nog Capitlets bud och vilja . . .
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Hör Cajsa Stina du, min ros, min socker-lilja!

Spring til soldaterne, lyss efter hvad som hörs

Och märk om Trundman syns ell om trompeten rörs—
Men hvad blir luften sval! hvad mörka moln och fasa!

De kulna vindar gny, de vreda stormar rasa.

Ach ! om nu Trundman kom — Men Mollberg synes där,

Rödbrusig med sitt stop, bland fanor och gevär.

Hvad spörsmål och hvad svar! Hvar frågas hvad han

heter,

Hvar hurrar för sitt namn vid trummor och trom-

peter . . .

Men ach! om Trundman kom och läste Templet opp.

ANNA CAJSA.

Prästinna, til din tjenst min hufva och salopp

!

CAJSA WINGMARK.

Min muff och min pelice kan kölden utesluta . . .

SUSANNA.
Prästinnan ropar oss.

ULLA WINBLAD.
Bär Nympher, fram min luta

!

ARIA.

Kärlek, vid ditt bloss jag ryser,

Hjertat bäfvar vid min bön.

Alt det qval mitt sinne hyser

Gör min bild ej mer så skön.

Hämden ur mitt öga lyser,

Och förtvinan blir min lön.



CAJSA STINA.

Ach himmel! hvad jag sprang—jag tror, jag dignar ner.

Mitt bröst — känn på mitt bröst — jag knapt kan

andas mer —
Trompeten än ej hörs. Men längst bort i en flamma,

Så tyckte mig jag såg — en furie i detsamma

Innom en gnister-rök framskymta med et bloss:

Han flög, så at jag tror han rättnu är hos oss.

Gråt ej Prästinna, hålt, gråt intet, min Prästinna,

Så vil jag nämna kort hvad jag mig kan påminna

I alt hur han såg ut med röda ben och skor,

Med eldkol uti mun och skägg af silfverflor . . .

Gråt ej, Prästinna — märk, de i trompeten stöta.

(Trompeter.J

Men Gudar! han är här — med pisk-peruk, min söta,

Med gula strumpor, kors! — röd rock och guld-

graman,

Härolds-peruk och hatt och tofflor af saffian.

Skalmejan blåser han — hvartil skal den väl tjena?

Bevar oss! Slik gestalt plär bära horn på knäna!

Aj Syster — Gudar, hjelp — n
J e

ip> himmel! Ach,

jag dör. . .

Si där — där kommer han.

STENBIT.

Mamselle, serfiteur!

(Sjunger.)

Sete Mamselle, schenste ma Soeur!

Wie schtår nu til — hon schnifter und liper!



Wofur so traurig, lille ma Soeur?

Sags mir then raison! Serfiteur! Fin.

Nun ist die glocke drey virthel auf zwey:

Es pleipt Capitel — ich pin auch dabey.

Schlå på sin lut,

Resen sich opp,

Gleich in minut

Nimt sein salopp,

Machen sie mir keine hocus und pocus! D. C.

Ich muss sie sägen — her, war är tie hautboister?

Är Trundman noch nicht hier? Potz schlapperment,

min Sister,

Es pleibt Capitel paldt, und ich pin delogirt!

Der teufel hat den schurk sein kopf herab partirt.

Na, tas kestehe ich, der hundschwotsche magister

Satt in der Tempel-thiir, är inge nikter, Sister!

Gotts wetter— Sister, her — der räcker, der cujon —
Hat er sie nicht erzählt? Es pleibt parentation!

Der Meissner Oelheim, her, der alte prenfins-prenner,

Er ist kestorben nun von seine ku te vänner;

Und Todten som en katt han sagte nur: Jam, jam!

Und schlugte'n mit sein tass, und er crepirt, Madame . .

.

Hertz Mollberg, har tu ej ten flor so kring epéen?

Wahrhaftig, 's ist charmant ein praf soldat zu sehen!

Allein in pataljon macht er sehr schlecht figure

So mit die schwarze haar — sie machen kein parure.

(Hvisslar.)
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Tas ist then kamerat, ist then mit die moustaschen:

Allein wo ist der kerl, er macht mir viel strapagen —
Ich hap ihm schon kesucht, ich hab ihm nachgefragt

Vey mutter Åkerblom — Nein! hat sie mir kesagt.

Gott straf mir, was er kriegt, das kriegt er mit

procento

!

Der Canzler, liebstes kind, er komt kleich in momento.

Er hatte schon, mein freund, tie hosen in tie handt

Und tanzte mit sein hund ein hubsches allemand.

Ich sage sie furwahr, ich stånd kantz still und

stumme

:

Er macht ein capriol, so zierlich wie ein blume . . .

Der trommelschläger trumt: Trum, trum, trum, trum,

trum, trum!

Ich stånd gantz stille,' tja — tja freylich still und

stum.

Er nimt den carafin: es war was anzuschauen:

Rosolis, floribus, liqueures, gelbe, blauen,

Crampampuli, citron, la reine, kummin, enfin

Ein rares elexir man nennt Petit Badin.

Und wann er tas kethan, er pleipt ein wenig tister:

Er nimt sein tabatier so was colerisch, Sister!

Er ropte mir: Stenbit, keschwindt par ci, par la,

Tu muss nach Trundman hin! — Tja Dero Gnaden,

tja! —
Ter schurk muss paldt, canalj,paldt in tie döme steigen,

Es pleibt Capitel — Tja! — Allein du muss still

schweigen! —



Ta kink ich kleich tout court und sprank mitt prest

so hes —
Ter Canzler stå in port und sagte mir atjes!

ULLA WINBLAD.

Ditt språk jag knapt förstår, ditt ärendjag ej känner.

Den fest, som redes til af Bacchi barn och vänner,

Hvad har du däri del? Säg hvad ditt ämne blir —
Hvad är din tjenst och kall?

STENBIT.

Mein schatz ! ich pin courir.

ULLA WINBLAD.

Är du då skickat hit, blir det din röst vi lyda,

Skal du de helga kärl bland offertygen pryda?

Är du i Trundmans stad utsedd af Gudarna

Som förman i vårt chor?

STENBIT.

Tja mit erlaubnis, tja!

Es pleibt parentation pey klockenspiel und pingel.

Der Trundman parentirt — allein wo ist der schlingel?

Er muss paldt kommen hier — piano, warten sie
—

Was? hören sie ja nicht? Nun komt die musici.

(Trompeter.J

ULLA WINBLAD.

Trompetens genljud hörs, och bergens klyfter svara.

Där nalkas Bacchi män, och framför deras skara

Den gamle Trundman går med Templets nycklar stolt,
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Med rödt och spräckligt skägg uti sin svarta kolt.

I ena handen, höljd af kåpans vida ärmar,

Märk hur han bär en bok med svarta flor och pärmar!

Märk hur han lutar sig i jemn och långsam gång

Och slår sig för sitt bröst vid folkets gråt och sång!

I andra handen tungt de gyldne nycklar sänkas,

Som ömt af Bacchi män med vin och olja stänkas.

Inunder sorl och dans den gamla gubbens kropp

Den stundom lyftes högt på folkets axlar opp.

Utur des ögon, märk, hur hämden sig utbryter

I skarpa tårar ut, tils blodet sakta flyter:

Då ler des trumpna mund med milda, fromma drag.

Märk, på des hjessa kal hvad kransen ger behag!

Och om du skönja vil, märk späda barnens munnar

Vid sina mödrars bröst hvar en sin fröjd förkunnar:

De ditt ur Fröjas kärl inunder flor och taft

En blandning denna qväll af mjölk och Bacchi saft.

Välan, lyft up din fot på denna blomster-trappa,

Kom dyrka Vinets Gud och oss Prästinnor klappa!

Stäm in uti vår sång, vår andagt och vårt hopp

Och sjung vid lutans klang! — Prästinnor, stigen opp!

CHORUS.

I Bacchi gårdar glömma vi

All verldens sorg och slafveri.

Båd solens brand och stjernans bloss

De lysa lika klart för oss.

Då Afund piln vil hvässa.
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Med kransen på vår hjessa

Vi drufvans sötma prässa :||:

ULLA WIN BL AD.

Prästinnor, stigen opp, lätt edra lampor tändas

!

Lätt våra ögons blick til skyn med tårar vändas

!

Snart gömmes hjeltens stoft, den hjelten nu hvars

namn

Högt skallar luften kring i sjelfva molnens famn ..

.

Men himmel! Ach hvad pragt, som ögat ömt omgifver!

Hvad ståtlig Procession, hvad slagsmål, larm och ifver!

Hvad grät af Bacchi män, hvad öpna gap och bröst!

Hvad sträckta halsar syns, som gjuta ut sin röst,

Hvad armar, som til skyn med bloss och kransar

höjas,

Så tätt at Templets spets för ögat knapt kan röjas!

Hvad hviskningar och sorl, hvad flata skratt och skrik!

Hvad famtag, kyssar, språng, hvad röster och musik!

Hvad många färgors prål, som mellan ljusets lågor

Förvandlas än i blå och än i gyldne vågor!

Och midt i deras glans, som molnet i en sky,

Den gamla Trimdman syns med en svartmuskig hy.

I trängseln om hvarann den ena hopen kullrar —
Orcaner stiga up, och Jofurs åska bullrar.

Hvad bleka skuggor bärs pä bårar med och mot!

Hvad många facklors brand!

MOLLBERG.

Gif akt! Musköt för fot!
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Processionen.

Trompetare.

Parentatorn, Ordens-klockaren Trundman med

nycklarne till Templet.

Ordens-canzelern Planberg.

Samtelige Commendeurer.

TRUNDMAN.

Så nalkas nu min fot de helga rum och städer —
Stärk mig, du Vinets Gud! Jag på din tröskul träder

Med dessa nycklar — sist när jag din port tilslöt,

Var Meissner Oelheim til.

MOLLBERG.

Hej! skyllra med musköt!

TRUNDMAN.

Här stod han bredvid mig med hvit och lutad hjessa,

Hölt bägarn högt i hand och Bacchi visor mässa . . .

Han skratta, när han drack — hvar klunk han

sväljde ner,

Höll visst et stop väl mätt.

MOLLBERG.

På axel — rätta er!

TRUNDMAN.

Nu bjuder mig mitt kall at vid hans mull framträda,

Än några blommor strö, än några visor qväda.

Ach Gudar! om min röst stjernhvalfvet genombröt

Och du föll ned ur skyn

!
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MOLLBERG.

Hej! skyldra med musköt!

TRUND MAN.

Han var mitt trogna stöd i Bacchi tjenst och lekar. . .

Betrakta dessa fält, beskåden dessa ekar —
Inunder deras skygd, beprydd med blom och ax,

Han ofta kärlen sköljt . . .

MOLLBERG.

Stå rätt i ledet Lax!

TRUNDMAN.
Och strax et kärl var skölj dt, kring sprundet blommor

ströddes:

Til Templet bars det up — af mig han understöddes.

Hans anlet liksom mitt bar sjelfva hälsans färg,

Och gubben sjöng och log —
MOLLBERG.

Se stint ut Åkerberg/

TRUNDMAN.

Jamen! han var mitt stöd — jag mins som i en yra

At han har blifvit född år sjuttonhundra fyra,

I staden Arboga — ell någon stad därnäst,

I Strengnäs eller Hjo - - i Sköfde, tror jag mest —
Och at hans faders död, den han som barn erfarit,

Gjort at han visste ej hvem som des fader varit.

Det visste gubben visst at han til Stockholm kom:

Där blef han krögare.



MOLLBERG.

På axel! — höger om!

TRUNDMAN.

Hvad ordning kring din disk, hvad folk på dina bänkar

Den tidens borgersmän ej kände granna skänkar.

Din unga hjessa då röd klädes-mössa bar,

Och om jag minnes rätt, din nattkoft rosig var,

Af samma slag calmink som denna lapp på armen

Fast mera lik hvar klut, som trocklad' är i barmen —
Ja netto samma färg och samma blommor barn,

Som denna lilla klut, hopsydd med segel-garn.

Ett förkläd frammanför af gräsgrönt boy du hade,

Däri du sköljda glas och blanka flaskor lade.

Peruken pudrad se det ankom på en slump —
Nog mins jag din peruk och dina skor af pump,

Hur plumpt du stampa til, när du skull sagta stiga

Och skörda dig en kyss af någon fruktsam piga,

Som din tiltagsna hamn med glasögon och alt

I Fröjas gårdar fört at pröfva hennes halt.

Från låga göromål i krogdörn stå och bliga

Du stänger krogdörn til och far påjagt — til Riga

Til högre föremål för Fosterlandets hopp

At uppå Tyskt maner förädla kornets knopp.

Därfrån beger du dig, upblåst och stolt och bister,

Blir kypare på Soln . . .

STENBIT.

Ranz richtig, Herr Magister!



TRUNDMAN.

Så söker Kärlek dig i malthus, bodar, vindar:

Han följer dina fjät, han lätt din syn förblindar,

Tildes, som ryktet sagt, han finner dig placat

Stå med et rep i hand bredvid et svagöls-fat.

Hans vålnad följer dig — du vet ej hvad du känner,

Du kan ej tröstas mer af ungbror, åldermänner:

Du valkar repet kring, du svarar ja och nej —
Du dricka vil en gång, men ölet smakar ej.

Du vil. med Brödren bort til Gröna Jägarn vandra

At dricka tallstrunt-öl, slå käglor som de andra.

Du slår — men huru slår? — Jo ideliga bom:

At hörnan måttar du, men klotet går til Rom.

Din pipa tänder du — den slocknar femton gånger;

Du knäpper up din väst, din råck blir dig för tränger.

Du ut-åt fönstret glor, ser dem som köra draf,

Du ser din debitor och lyfter mössan af.

En som sin karfstock bär, clarerad för hvar månad,

Som lyfter på sin hatt, för den står du förvånad.

En nymph, som kommer in och vil ha jäst åt frun,

Den har du ej förstånd at vältra i paulun.

Du tycker du har lust at supa några supar —
Du super bara två och dig i gräl fördjupar.

Du vil i brädspel slå och spela pott och mer,

Men fåfängt — i ditt bröst sin bild Cupido ser.

Så drar du på din råck och dina klippings-handskar,

Du träffar sjelf din brud och hannes fägring granskar—
Hon nalkas til din säng med Fröjas glans och prål —
15. — Bacchi Orde?i.
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Ach! om du lefde nu, sä drack du hannes skål —
Men på sin sorgebädd blott Dödens hot hon hörer.

CANZLERN.

Nu Ordens-carafin, J gode Commendeurer!

Och J Prästinnor, skål!

CAPITLET.

Beprydd med Bacchi krans,

Hvar en fyllt i sitt kärl — skål Ers Magnificence . . .

(Trompeter.J

TRUNDMAN.

Så skiljas vänner åt — och såleds vi nu mista

En Bacchi Ordens Bror, som trogen i det sista

Med vällust bar sitt kall, sin drägt, sin Riddar-charge.

CANZLERN.

Capitlet är nu alt.

MOLLBERG.

Färdig! På axel! Marche!

C HO RUS.

Vänster sväng, Grenadeurer med hängande flor!

Gången ren för Prästinnan, där hon längst från vårt

chor

Kommer flåsande med svarta rucalvans-skor,

I flanell och boy för gamla Oelheim — Signor!

Sväng på klacken vid klang af én sorglig basson!

Pianissimo — biåsen alla, blås på en gång!

Si hur Trundman i sin kåpa hjulbent och lång

.'*''
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Flyger mot Prästinnan, fastän vägen är trång

!

Klang clarinetter, med bas och tenor!

Meissner Oelheim med Charon nu på färjan han ror.

Vänster sväng, Grenadeurer med hängande flor!

Se saffrans-kringlor nu på grafölet Bror !

Gröna tallrikar rågade bjuda med prål

Ratafia, rossolis, gris och inlagder ål.

Flygelman på ledet glor så vindögd och snål

Och med benet högt i marchen väntar sitt mål.

Äggeröran från sterbhuset, gullgul och grön,

Sprider rundt kring moustaschen appetiten så skön,

Grenadeurer, nu sagta, utan buller och dön

Skyldra för Prästinnan, främsta nymphen på ön!

Klang clarinetter, med sorgliga skrål!

Höjen marchen och biåsen Meissner Oelheim hans skål!

Gröna tallrikar rågade bjuda med prål

Båd' nejonögon, sylta, lungmos och kål.

Skyldra! Se hjeltens vapen, af Bacchus bestäldt:

Se en krans med röd näsa i ett himmels-blått fält!

Klang! hör trummorna på flygeln dundra så gällt—
Sjelf trumslagarn står så röd som Krigs-Gudens tält.

Klang! det fladdrande floret i blåsten sig skär

Uti flöjlar, i uddar, alt som vinden begär,

Och örlockarne på grenadeurerna här

Fladdra dam och puder på bandier och gevär.

Klang clarinetter! Signalerne smält:

Hvar en har ur patronen nu sitt krut-förråd hält.
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Skyldra! Se hjeltens vapen, af Bacchus bestäldt!

Klang Stenbit! sluta nu ditt prat och kalt!

Hör på Stenbit! i marchen han kältar och svär:

Ach, du bist nun von erde so gekommen, mon Frére,

Und zu erde sollt du werden— na, das ist schwer . .

.

Aber bringt mir doch ein klein butelj porter her! —
Sväng Soldater, frän dessa så hiskliga vrår,

Där som Charon i båten ror och sqvalpar och slår

Och där nattens gastar kring hans blodiga år

Tjuta hämd båd somrar, höstar, vintrar och vår!

Klang clarinetter! hvad döden är svår!

Men en fälsup på resan! Den så mycke förmår —
Hör på Stenbit! i marchen han kältar och svär.

Så hvila manskap, läggen, lägg ned gevär!
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"Se menigheten'

Menuetto.

r—r t ~r r r
Se me - nig - he - ten Hör med trran - pe - ten

E

Pu - kor - na vid Bac - chi Rid - da - re - slag;

å
i
J i, i » j> *

Två ser - vi - teu - rer Bli Com-men - deu - rer

Af hans Or - den den - na dag;

16. — Baccki Orden.
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N:r 4B.

"Riddarne de spy och de blåna".

Allegretto.

Rid - dar -ne de spy och de blå - na,

m

Pn - kor - na de dund - ra och då - na

PS

å
(Pukor)

Bom, bom, bom , etc.

Pu - ka - re, slam -ra och slå!
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Hej med god min, Kol - mo - din, La

chalne med Bac - chi krans! Håll ba - lance, Håll ba

p
lance, Ut - i vår Rid - dar - dans

Ny - bom med hand ut - i si - dan, ba-stant,

Hop - par mot Meiss-ner i tac - ten ga - lant.

m—



24

Rid-darn Holmström tum - lar lik-som en mu-si

4
cant.

Störs -ta jät - te och min -sta

Den som dric ker har in - ga

dvärg, Kom och dan - sa på Bac - chi

qval: Mån - gen nyk - ter han får for

berg! Nyk - ter af - und vi ful - la

tal. El - jest an - går in - gen
42

glöm -ma: Lät oss al - la hål - la färg!

dö - ma Om vår ro och \år Kid-dar - bal

Mel (jämte beledsagande bas) ur Hallmans "Tillfälletgör tjufven".



N. r 5

''Ordens Härolder ta edra spiror".

Menuetto.

Q'* r r r r r
1

r
J ^

Or - dens Här - ol - der, ta ed - ra spi - ror

(Pukor)

J i. i) d
^ r r r r r

~
1

Bom bom bom bom bom,

"In-

valt - horn och li - rc>r!

r i
1

Bac - chi fest vi fi - ra
T
skU;



Rid da - re ca

243

pit lets

i

r
va - ta gub - bar!

(Pukor)

Bom Bac-chus dub bar, Bom Bac-chus dub bar,

L & s

i
Bom Bac-chus dub-bar Lund-holm, Brän - vins

t

bran narn var - dig du!

m
Sg. N:r2.



N.-r7

"Hej,pukor och trompeter".

Maestoso.

— ^3sa
T
Hej,

Stig

f
P

fra

T
a - kor och trom-

Lm du Bac - chi

L 4 J J 1—

,

T
pe
hjel

i p a i
Hvar

te, Spänn

f
Rid
gen

f
dar(e) står

dit Rid
sa

dar

i i i
1

i

fe - ter, Med
bäl - te; Och

ro - sor och guld - be
Lund - holm, stå ej så

4 j 4

slag. I dag blir det Rid -dar - slag.

tvär, Stig Rid - da - re fram och svär.



245
Trombe

m
Hör Kna - pen lian

i 7^
i

^ i 4

spe - lar

if

Lund - hoim var nu vär - dig

!

i , 1 ii i i J j ,. i> J> i

Tag stjer - nan h

- 1

r t-T^
är. Lund - holm var nu

1

—

m m g 1

vär - dig!

1 > 1

Tag sitjer - nakn här.

'Il > =H
*

1

'

Sg. N:r4.
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N:r 9

Bacchi Härolder med guld och beslag-".

Bac- chi Här - ol - der med guld och be - slag,

Hvar -fö - re kå-por och spi-ror, min vän?

Blir det Ca - pi - tel? Nej

Jo kä - ra hjer-tan - des,

in - tet i dag.

sa - ken är den:

Blir det in - tet

Kol - mo - din och

Rid - dar - slag?

Holm - ström sen

w
In - tet, in - tet

Sku nu blif - va
saj

A
er jag.

dels - män.



Nå, så säj - er jag, må gö - ra;

m
\
J.. m • •

är - digt Kol - mo -

1
J

jf
==|

d

1 i

irt upp - hö

m

js; Hv

... .

ad

l N Ji J =1m
na
L ' U
mn och va - pen

1 1

skal han fö - ra?

Jo han he ter Käl - lar - creutz, Han

A ii j, ^

r
he - ter von Käl - lar - crentz.

i



Bac - chus sjelf hans va - pen må - lar:

Rundt i - kring et löf - verk pri - lar

Med
rödt

tul -

fält

pa -

en
ner

guld - p
och ra

0

•e

- cal,

- gal,

—r—A
* ' m

Of - verst syns i gyld - ne strå - lar

i

Rid darns namn och å - ra -tal. Öf-verst syns i

» 1—

^ ^
J j) J

j)

i/i jj. ii

gyld- ne si rå - lar Jlid-darns namn od i å - ra -tal.

J i i JJ J

Sg. N:r i.
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N:r 10

"Bacchus vi dyrka".

Choral.

i

1 m 1

p pPrästinnor och

C'omme?ideurer: Bac
Vi

chus vi

ro

dyr

quin

ka.

nor,
f7\

f

r r r
Här är vår kyr - ka,

Bac - chi Prä - stin - nor

Bac - chus gjut

Och tjä - na

J
1

i i 1 / i i

styr - ka
rin - nor

S7S

I di - na
U - ti hans hus

Mel. (jämte ackomp.) ur BH B

''Hör klåckorna med ängstligt dån".

a a Lento. . irm i g
Hör kiåc - kor - na med ängs - ligt.



dån De kläm - ta för en Bac - chi

3

r r r

son För Rid darn Lund - holm där

i:

svep - nings - du - ken, Sevrån, Se

T
Or-dens-pe - ru-quen, Se stjär - nan på'n.

Mel. (jämte ack.) ur BHB.
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'Ta i Commendeurer"

mMenuet.

Capitlet sjunger: Ta i Com - men

r i r e

ééém
deu-rer och valt -hornen ris - ta,

r ' r r-

(Valthorn)

Lyf-tom hans kis ta, Lyf-tom hans kis ta

r r r r

fe
(Valth.)

helt tyst och nätt.



Lund - holm vi mis - ta I cho - ret

(Valth.)

kis - tan nu sätt Nu står hon ba ra

ii
(Valth.)

rätt Lund - holm bru - nett och

r r

mätt Nä - san är vi - o

I E

(Valth.)

Mel. (jämte ack.) ur B HB.
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"Härholder båda, fallen spirorna här'.

Marche.

ax*
Här-hol-der bå - da, fäl-len spi - ror- na bär

J—J=^ J

r

(Oboe

Vif - ta med flo - ret. Trom -pe-ter blås i cho-ret

och clarinetter)

Så stolt Pro-ces - sio - nen

m ms
Se A-grell går främst, ge - vär!ar.

3
17 — Bacchi Orden.



54

Lund-holms korss och käd - ja bär Up - på en dy - na

(Ob. och clar.)

Här - hol - der bå, - da fäll nu spi - ror - na där,

-j—n j

T

m mmr
Sjun-gen I -

r

<fr> (Ob. och clar.)



255

Mel. (jämte ack.) ur B HB.

"Jensen sein diener".

? 1. f'*™' Js

1
p

y
» p p p=p

'rundman: Jen -sen sein di<

P P

3 -ner! nå hur-ra, så kör!

" ° — 1 F 1

'

| J. J 7
|=*= P P =pt=

Hör hu - ru pis - kan den smäl - ler

P P P =P=
Kors hvad han tyc-ker han är en seig-neur

r r



i
Klang brän-vins - pan - nan hon skräl - ler.

i
Kna-pen på o - bo - é fleu-tar och svär,

•
nen.Jen - sen! nå si den cu - jo

I J> J> J
Hvad är för byl - te af pap-per det där?

i r1

i 1 a a
Chorus: Jo det är pa - ren - ta - tio - nen

r I i r



257



258

"Släpp Jensen fram".

Allegro.

Jensen: Släpp Jen - sen fram, ur vä - gen, hej Och
ag - ta mej och ag - ta dej, Om

ad a i

hur - ra pis - kan går. Och
du i vä - gen står Och

hur - ra pis - kan

går Och hur - ra och gut - tår! När
Pad - dan väl - de får Det

ing - en än - da når Och hur - ra och gut -



skräm -lar Och bull - rar och ram - lar och hej.

i

iå
J J> j> I J J1 i 1

I J J> .

Hör nu på klan - gen. Håll är - ligt i

i i



2ÖO

/ slan-gen, Kör sag - ta med va

J
1

J
1 —

a - gen och 1lej.

i

—m # «m—i—4 «m—#^— «l

Trund - man han mum - lar Och Sten - dee - ker

•>v rf 1 1 i

trum-lar, Och vag -nen han tum -lar och aj!

ai 1 i p T i 1 i m .

Andante. /O

Aj, aj, hur jag stöt - te mej!

Lamentuoso.

Jag stöt - te bröst och buk, Min Rid - da -



måså
re - pe - ruk Lig ger i rän - sten,

Lig ger i rän- sten. Aj, min Rid- da- re - pe - ruk!

i i i
Vet ni hur det kom? Jag skull vän - da om

Och en sten låg u - ti vä - gen.

1—=^

In - tet kan jag gå, in - tet kan jag stå,



2Ö2

Aj mitt stöt - ta ben, min lil - la tå, Nå,

i*-r i g P i

nå, Nå, nå, All min blod blir kall,

r

i 3e

Hög - mod al - tid går för fall.

*9 1 ft
I»-

:—n» 5—P"

i

Mel. (jämte ack.) ur B H B.
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rDär bortnas sku vi stanna".

Andante.

Jetisen: Där bort - nas sku vi stan - na, Knäpp

~m— • _
sak - ta pu - ke - slag! Vid Lundholms bränvins

pp
ja g. Tn-te

r3

t mi - ina äp - par blek - na, Jag

U J 1
1



264



"I heliga qvinnor".

Gigue.tam
Planberg: I he - li - ga qvin - nor, hvar -

p g p

en som här står, Med krant-sar på huf - vud och

ut - slag- na hår! I Fan- ner, Sa - ty - rer, I

*> r m N- j
=

drl

J

ip- li

m

- &

m

3 mä

—
n Med rö - ke1 - se - ka - ren SIå

i

,t
r



m
Lui

p r
*=

id - holms ben. Hans sol och hans må - na Hans

i

é r 1

sol och h£ms må - na Ha ta p - pat iiit

s]ten. Slå

P P
J

'

P
J

' «
Jl

Temp - let i - gän och för -

ii . - -—

i

' - P j J 1

^ I I r ^ip i p
va - ra hans ben! Du he - li - ga tyst - nad



267

Du som rår I hjäl - tar - nas grif - ter o

m
änd - li - ga år, Be - dröf - va hvar tan - ka, hvart

där hvar han står, Hör på hans ton! Pa -

i
ren - ta - tion Nu bör - jas i temp - let



med Rid - da - re skrud. Gif

\X „ K K K l K K K - ii

fflE*=m r -i

akt nu på Jen - sen, nu äs - kar han ljud.

Mel (jämte ack.) ur B HB.

"Hör huru floden sorlar".

Amoroso.

§L_I 1

Daphne: Hör hu - ru
r
flo - den

r
sor - lar och

=0=

rin-ner, Tir - cis hör!

(Valth.)



Il J 1

pr ? -
J

1

Hör

_J ^

hur han

J J J
r r
bull - rar Daph -

«p • 1 i 1

ne på- min- ner, at du dör. (Valth.)

I

|
JT3p

Lät mig kys - sa

få din ha - ka Om

8* =0=
och hör minfam - na mig

1 8. — Bacchi Orden.
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röst! Du min äls - ka - de åld - ri - ga

ma - ka, Tag en blom -ma af mitt

J J

bröst.
(Valth.)

Mel. (jämte ack.) ur B HB.

"Klinga nu med clarinetter".

Mareke.

Chorus: Klin - ga nu med cla - ri - net - ter!



271

Bac - chi Präs -tin - nor står lik - som lam.

Äp - len, pä - ron och re - net - ter

piÉMW i LLLt lLj'

Bärs i kor-g-ar fram. Se hvad dubbelt öl och en kelt

LLf r r

öl och tår - tor, grö na glas och stop!

r r r r r
r

Lund -holm såf - ver sött och hvi-lar i sin grop.

Mel. (jämte ack.) ur BH B.



27 2

N:r 12

'Så vandra våra stora män'

Andante.

Så vand - ra vå - ra sto - ra män Ur

i
J T J

i

T r

—

verl-dens ljus til skug - gan; Här lig* - ger den - na

i> ^ i»
i ^

5

af För - gyl - taRid - da - ren Ut

fe
j

-
v-

in I

J

graf-vens mör ka rin - kel gömd Och



i 1

1

BP v
svept i ba - ra kran - sar. För - träff - lig man och

J U
1

1

vidt be-römd I Bac-chi-lek och dan - sar!mm
Sg. N-.r 5a.

"Se svarta böljans hvita drägg".

Moderato.

Si svar - ta böl - jans hvi - ta drägg, Ach

Hl >
IB

"

se hur Cha - ron stre-tar! Han vrid - er vat-net



274

If =? * * ->

ur sitt skägg, Och med sin båt ar

i ii
be - tar; Med å - ren vil han

i fel
vå - gen slå, Men vå - gen slår til -

i

ba - ka, Och him - lens föns - ter

r - * f tur * *r * *
itå, Och al - la sky - ar bra - ka.op - na sta, m

Sg. N:r 5b.



"Så slår min Glock nu locket til".

mm
Så

-A
slår nsin Glock nu loc - ket t

Et
il 1jp -

på sitt stop och vand rar, Hvart

hän, jag ic - ke ve - ta vil; Gu -

J
1

'

'i

rar; Dutår I jag dig ej kland



76

4^ J>.m
har för - fall, du mås - te dö, Och

E §3
skil - jas från vår

• i j j J-

lus ta, Men



N:rl3
'Klöfoch sal Är fatal".

i ir P
Meisner. Klöf och sal Är fa - tal Lätt mig få

Kempendahh Klöf-vet, jo, Slår i sko; Bac-ken är

i

kö - ra, Kem - pen - dahl! Hur vill du

bran - ter, Meis - ner tro, Jag är ga

p P f P
gjö - ra? Vä - gen är smal. Lätt mig få

lan - ter. Full som en so. Bac - ken är

kö - ra, Lätt mig få kö - ra, Kem - pen - dahl!

bran -ter, Bac-ken är bran - ter, Meis -ner tro!

Heij! Pis kan har jag glömt i stan på kro - gen,

P P I P
J P

ätt gå Och kör påMen lätt

Lus - tigt cou - ra - ge än - då! Bry

dig om in - gen - ting, Bry dig om in - gen -

ting, Lätt hiu lö - pa kring.

Mel. ur Théåtre de M. Favart, T. III. (Inom klämmer satta no
ter förekomma ej i originalmelodien).



2 7 8

N:r 14

"Sådant öde är nu mitt

li# a i lr=^ F*5 i Ni
Trundman:

r
Så - d

0
ant

r
ö - de

p

ir nu

i
mitt, Sen jag Bac - chi spe - nar



279

UJUj
Men ut - af ske - net af lju - sen le



280

m
Öf - ver - hölgs med silf - ver - glitt.fritt,

Tfl ii u ti
Mel. harmoniserad av Drake.

i

"Ty jag- har supit'

Andante (recit.)

Jensen: Ty jag har su - pit Hvad jag för -mår

e>- -<p- ~ hp- -«>

I Temp - let lu - pit Och sagt gu - tår

-
* j l a=±

1 - r
1 r r p

Rag - lat och kru - pit I

P 't r

f 1

fem - ton år.

i



m j
i

ai <* I.J. K =1

fem - ton år Båd natt och c

k

ag, så

»
1 g " 1

: 1

har jag su - pit.

fe g j fa
5

Mel. ur B HB. Harm. av Drake.

"Hurra, hurra, hurra, Jensen"

Polonäs.

P g P g P
"'rundman; Hur - ra, hur - ra, hur - ra, Jen - sen, lät oss bå - da

Be-net opp och lå - ret krökt och segt som kå - da

r r u f r

Lät oss

Hur - ra

i Ji j P
dan - sa gör du
Jen - sen! hop - pa

di - na språng,

än en gång.



Bra-vo mer för- sik -tigt Bra- vo det var riktigt!

Spill ej ur cre-den-zen Bra-vo sö - ta Jen- sen!

m
Bra - vo, bra - vo, bra - vo mon gar - con.

Mel. ur BHB. Harm. av Drake,

'Nu templets rymder stråla
1

Lento.

Chorus: Nu Tern - plets rym - der strå - la De
Cy - the - rens kam - rar glim - ma, Och

it?



283

r r
gyll - ne lam - por prå - la och strå - la,

Fröj - as nym-pher stim - ma, de glim - ma_

ii ti'
«r J j

t^-f-f—h— r ^ 1

Glim-ma och stim -ma I Floras skrud.

J må
T

Alleg-retto.

En sprit-ter i frögd en

M J F ^ P
sjun- ger för-nögd Med

1 0 u ~£

I A'' N, LJ=E=
C

» r
—

?
—-

» - gat til sky - a,r - nas nögd Om

-— r *

fl
1 > J ^ JU i) ^

I

p

v 1 f

i - lar i hjer - ta, c

f
*

7

f

P 1 * r 1

>m vän- ska-pens smär-ta Hur

1 r
f f-f-n



284

P
sänd från A - pol - lo en son med hans bloss Vill

w

l Jj 1 * I.

7

"Si på Jensen"

Andante.^

Jensen: Si på Jen - sen Hur han slän- ger

7 1 J J

I
ar- mar -na! Vid cre - den - zen Sjunger han ti



te
* * *

t ij ii i p i

1r v v v
bul - ler! Jag är ful - ler, Hul - ler om

N p p
p

ji Jun j, j, i

%,

M

bul - ler! Flas - kor - na töm - mer jag,

* 3 C g 1
1



Svan - sar - ne slå

ang jag bör - jar skut - ta, Aj, aj

4t

aj, aj, min tå! Aj! de

spar - ka ben pan

gg ^j, =r

na - ra, Aj, aj, Jag kan ej gå.

Mel. ur B HB. Harm. av Drake.



===== 287

"Bacchus, du vår hälsa vårdar"

Andante con moto.

m
vå

gå

upp
r - dar, Vi stå

r - dar, Hö - ra

1

gla - da vid din

valt -horns klin-gand

1

1—13
1— 1

-c

itiii

to

-on.

n.

J 1 a

1 ^j——JLS

§ J
1

1 r p
1

p r
1

Oss frög - dar det - ta lind Tack,

tack, tack, tack, du

±
Vi - nets Gud.

å
Mel. (jämte ack.) ur Fr. Sg. (n:r61)
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N:r 15

"Kosteligt väder."

AUegretto.

k ii ^ fem
rf r rr

Kos te-ligt vä - der! Mitt hjär - ta sig glä - der, Snart

skiör - de - man trä - der I la - dor- na in.

P

Här - ligt det räg- nar; På landt-mannens väg- nar Hvar

dröp - pa mig fäg - nar, Ach vo . re det vin!



28Q

i h - h n k nim
s

rf
i - den blom-mar, Kring

» f t_i

^

stäng - s

rf—

V ' * J'

el och bom-mar Kring

f g fi
\-'

\ -v i * 1—1 k
1

É
gärds- går- dar, grin- dar Sig Flo - ra in - lin -dar, Kring

it

slott, al - t

him
a - ner, Kring

L^j—fL_i

mörc - kas-1 e pla - ner, Nar -

cis- sor, tul- pa - ner Ge leen - de mine

m^m

Gu- dar, kom sin-cel - le - ra, Ut - präs-sen ert



290

t
skin! Gu - din - nor, fyl - len min flas - ka

me - ra Med nec - tar af er u - rin!

i *i ~4t

Bort Ungerskt och Ma - de - ra, Bort Men-dis - ka

4 i fTTi 1 i i må

1 1

'
J

1

vin, Som gam - la Gre ker na es - ti -

*

me - ra! Häll brän - vin u - ti Col - lin!

i



u LLU u m
291

Vat - ten till - hör del - phi - ner, Men

4—r
r r r r i

!i' 1 i i

h

i 1/
brän - vin är för Col - li - ner.

I i i I I

JP J i> å å å
1

1 j I

Klang, flas-kan ski - ner, Hur - ra, Cou - si - nerl

I % j 1 ] 1
Klang! vack - ra flic - kors skål

!

i m
Klunck, nu går num - ra fy - ra, Den su - pen var

4 Hi 4



9 2

f-p-p-f
bål, Med rå - gat mål I be - stän - dig

r r r r r

y - ra Jag trotz - ar båd järn och stål.

i T ! i ii i i i 1

1

4 / mm i i

1

m
Skål för hvar li - ten my - ra I jor - dens små

I i i i ii i i
:r

f i r r

i
hål, Som med sitt blod mig be - redt den

zf--3

Mm
sy - ra, Min tun - ga så gjär - na tål!

f f g j i

Mel.(jämteack.)ur Fr.Ep.(n : r 50)



'Altid brottom och altid i språng-."

0 ^—

i

Al - tid

So - len

ji ii: i

brot-tom och
bad -dar, och

rV 1

al - tid i

vä - gen är

språng!

lång,

rP4—

i

Sic-ken dans - mäs-ta- re, un - nan ur vä - gen!

Klang,ge mig brän-vin, nu är jag för - lä - gen!

w

j> j > j

Blås Mu - si

ga - ge, con

t r
can- ter, ah! quelle es - cla

ra . ge! Flyg in i

mm
va - ge,

hel - ve - te,

lluilur - ra, cou
korss tåc - ke

ge!

språng! Men hvar



fete i 4 i
Un - nan, ba
fins den duf - na

ga - ge! Ba
sa - tan?

mi 1 1 imm
Hör Col - lin!

Gu - dar, pe - ka
Hör Col -

ut den

i—j

—

$—

i

lin! Col -

ga - tan,

lin, Col
Där Col

lin!

lin

f
Hvar är du ditt svin?
Nu dric - ker sitt vin!

te

f f

5 ? j? '^jj 'rf
Korss hur jag svet-tas, det bull-rar i bu - ken,

Pud-ret det dam-mar af Or-dens.pe - ru-quen,

å-

p3^
Mjäl-ten den hug-ger meij, aij, aij, gu - tår!

Flot-tet det rin.ner kring ar -mar och lår.



Trombe 295

Éi
-J Hl

Se lil - la Ul - la!

Kor- gar- na ful - la.

Trombe

m i j 1

i- -J-

Heij, cap - ri

Pri - sa vår

r
ol!

sol!

Mel (jämte ack.) ur Fr. Ep.(n.r57)

''Hurra lustigt gåssar."

i
Andante.

Ém
Hur- ra lus - tigt gås - sar, Ståt - ligt humeur! Jag
Si på Jen -sen gås- sar! Ah, ser - vi-teur!!! I

trotz-ar Er gås- sar, At den som sig rör, Och
kiärr och i mås- sar Han hop-par framför, Han

2
f
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los - sar Be-r
bios - sar Och r

syfj f
.

f

öf - \

ö . k
a min flas - ka och stör, Den
er sin pi - pa Seigneur Hvad

vi- dius, Vir-gi - lius, Ho - me- rus, gu-tår! E - u -

cli-des, Ty-ci - di - des, klunck hur jag mår! A - ri-

III
i

i l iH r *

Stiit- kus, Plu-tatr- kus, jag

1 J i:
dric - ker och spår, At

-6 •6 -5



"Si så där sitter den taflan så rar.'

\
,
Allegretto.

•3
r c 4

—'

—

Si så där sit-ter den taf - lan så rar
;

Pri - som nu bå - da Bac - chi tjäns - ter,
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#*
Bul - ta in spi . ken, släng

1

hof-tån-gen, kar!

J ^

JJ- LA-ir

J

^—r-=
Järn - ka taf - lan

Ut. b

li - tet till väns ter,

^ " r

Me. ra ti—
t—

11 hö ger, det täm;k-te väl Jo

* i> J>

Bul - ta med

^
hämma-ren, sjmäll någ-ra slag! Knick

ha - ke - ti kna - ke - ti kni . ke - ti knak,
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— 3—If

—

1 i, J J
i

i *
i1 P— 1

Vag - ta de

Lf— 1

r p
1

glitt-ran-de fens-
f

-ter!

^ r p 1 J
Mel. (jämte ack.) ur Fr. Ep,(n-.r 27)

Pukor, trompeter."

Menuetto.

Pu- kor, trom pe - ter, Flo - ra, bred di - na
Ba- chus till äh - ra Äls - kar nu Jo - phur

grö - na ta - pe - ter! Fröj - ja, bjud all din
jor - den för - ä - ra Kla - ras - te sken och

i
1 tQQ\^hfdd

pa-ra Med sång ochska - ra Si^

strå -lar, Sielf må -lar Sin dy ra

dans!

glänt z.

1Él



Mo - vitz står rö - der, Qvick - ögd och lus - tig,

$ i LOJ n UM
Heij mi - na Brö - der, Saf - ten är mus -tig,

i i

i
1 77

1

1
n

p qjj
Som ur de gyld-ne

J
1

/ P
J

P
'''

^1
kru - se - na räcks- Trund-man han kläm -tar,

t

m i 1

1 É i t M
kloc - kan slår sex. Klang! Pro - ces - sion nu



rus . tar till vägs. Hur - ra kamm-ra - ter,

in*t

Vi-sen vå-ra da-ter! Gla-set tomt mot väggen bräcks.

*

—

r—A » gi r i g

Mel. (jämte ack.) ur Fr. Ep.(n:r9)

N.r 16

'Sjung- vid valdthornens skall!'

Mareke.

(Valdthorn.)
Sjung vid valdt-hor - nens

m
skall, Sjung du jä - gar-ska- ra! Men vid din

b. — Bacchi Orden.



eld och sna - ra Stig fram at

f

éq o n 1

oss för
r r__r f,

- ' kla - ra En jä - ga - res

" r
l|J

r j=i

fall, Som bäst han geck och rag-la Kring Di - a - nas

pfäIt, Sin bös-sa han för -

p
* J J' -

nag-la Ner i BiIC - Chi

<
* * *

ra i « :

B OJ U
tält. Stöt i trom-pe - ten gällt!

Mel. (jämte ack.) ur Fr. Sg.(n:r 30)
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20. — Bacchi Orden.





Föreliggande volym av Bellmanssällskapets edition

av C. M. Bellmans skrifter omfattar de dikter, som

kunna anses knyta sig till den s. k. Bacchi Orden,

utom Bacchi Tempel öppnadt vid Ordens- Oboisten Fader

Movitz' död 7779 och den 1783 tryckta omarbet-

ningen härav, Bacchi Tempel öpnadt vid en Hieltes död,

vilka äro ämnade att tillsammans utgöra nästa volym.

Den första upplaga, vari Bacchi-Ordens-dikterna

samlades till ett helt, var Sondéns (se nedan), där

Bacchanaliska Ordens- Capitlets Handlingar utgöra del

I och II. Sondéns exempel följdes av Carlén, i hans

bekanta Bellmansupplaga; dennas andra del har under-

titeln: Handlingar rörande Bacchi ordenskapitel. I mot-

sats till förhållandet i dessa upplagor äro här också

samtliga de Bacchi-Ordens-dikter medtagna, som ingå

i Fredmans Sånger (n:o 1— 5, n:o 6 tillhör parenta-

tionen över Lundholm) 1

; de äro emellertid här tryckta

sådana de föreligga i äldre handskrifter, ej i Sångernas

avfattning. Förutom dessa återfinnas här samtliga i

Carléns del II tryckta dikter (utom Bacchi Tempel

1783, se ovan), varjämte även medtagits en i Carléns

del III s. 313 f. (»Fredmans Testamente» n:o 148)

1 Sondénupplagans del i upptar dock Fredmans Sång n:o 2 och 3

som resp. n:o 1 och 6.
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förekommande dikt, hår n:o 16, vilken uppenbarligen

även hör till cykeln.

Varje dikt återges efter en i någon handskrift eller i

något av Bellman auktoriserat tryck förekommande

avfattning; stundom ha dock införts läsarter ur andra

handskrifter eller tryck. Stavningen följer, då ett Bell-

mans egenhändiga manuskript eller ett tryck legat till

grund, originalet
1

. Då texten utgår från en icke egen-

händig handskrift, har den stavning, som tillämpas i

Fredmans Sånger, begagnats; i möjligaste mån ha dock

i handskrifterna förekommande ordformer bibehållits.

Genomgående har följande normalisering skett: använd-

ningen av »stora» bokstäver har inskränkts till större

likhet med vad som nu är brukligt; dock har för

ordenstitlarna m. m. »stor» bokstav nyttjats; varje

rad börjar med »stor» bokstav, oavsett hurudant för-

hållandet är i det till grund liggande manuskriptet

eller trycket; kursiv har använts för namn och »val-

språk » ; i en del otvivelaktigt sammansatta ord ha binde-

streck utsatts, även då sådant ej förekommit i hand-

skrift eller tryck; w återges med v; interpunktionen,

vilken såväl i handskrifter som tryck vanligtvis år

mycket försummad, har kompletterats och på nödiga

punkter ändrats.

Till de texter, som här tryckts, ha i kommentaren

ur handskrifter och tryck fogats varianter, varvid dock

i regel endast de i litterärt och innehållsligt hänseende

viktigare medtagits.

1 Dock har vid återgivande av Bellmans egenhändiga handskrift

tre ord till stavningen" normaliserats : Bacchns (av B. vanligen skrivet

'Bakus' eller 'Backus'), chor (B. oftast: 'cor'), capitel (B.: 'capittel');

B. har ofta samma typ för y och ij ; dessa ha i trycket åtskilts.
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För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med
kursiv i den inledande översikten betecknar den hand-

skrift eller det tryck, som ligger till grund för den

här givna texten. Finnes intet tidigare tryck, anges

inom parentes den första större upplaga, vari dikten

första gången offentliggjorts. Avvikelser från den text,

som lagts till grund för trycket, utmärkas genom en

före resp. anm. satt asterisk; avvikelser på grund av

ovan angiven normalisering ha ej registrerats, ej heller

en och annan upplöst förkortning.

För varianterna angivas de handskrifter, vari de

förekomma. Ur trycken ha varianter vanligen medtagits,

endast såvida de ei finnas i någon här använd hand-

Nedan förtecknas de handskrifter och tryck, som

begagnats för textgestaltningen och variantapparaten:

I. Handskrifter.

Tillhörande Kungl. Biblioteket, Stockholm:

1) Handskrift i svart skinnband, fol., innehållande

en av Bellman egenhändigt gjord utskrift av paren-

tationen över Lundholm. »Herr Commerce Rådet och

Riddaren Baron Patric Alströmer dediceras detta af

auctor den 18 febr. 1779». Sign. Vf 20. QAsr).

2) Samling af Bellmans Poesier. Första bandet. Fol.,

1 bd. »En skänk af Herr Academiae Secreteraren Carl

Bergström till Sam. Gedner, Upsala 1803.» Sign.

Vf 12. (Bgm).
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3) Bellmans Wisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H: U:

D: G: (Hedvig Ulrica De Geer af Leufsta, gift med
greve F. C. Dohna) 4:0, 4 bd. Sign. Vf 24: 1— 4.

mm-
4) Samling af Bellmans Poesier börjad ar ljög.

Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn ä titelbladet:

Ehrengranat. 8:0, 1 bd. Sign. Vf 10. (Eht).

5) Handskrifter af C. M. Bellman, grått pappband.

Äldsta ägarenamn: Fr. Gulander. Fol., 1 bd. Sign.

Vf il (Gir).

6) Allahanda (ryggtitel). Ägarenamn å pärmens

insida: Peter Jacob Hjelm. 4:0, 3 bd. Sign. Vs 65:

1—3. (Hjm).

7) Bellmans Wisor, Fredmans Epistlar, etc:a (rygg-

titel). Stämpel: D G N[escher]. 4:0, 1 bd. Sign.

Vf 16. (NhrB).

8) Wisor och Verser de fäste Bacchanaliske. Rygg-

titel: Atskillige Wisor och Werser. Stämpel: D G
N[escher]. Fol., 1 bd. Sign. Vs 69. (Nhr C).

9) Wisbok 1768. Stämpel: D G N[escher]. 4:0,

1 bd. Sign. Vs 66. (Nhr 68).

1 o) Bellman, Skrifter, Schägerströms exemplar (ny

ryggtitel). 4:0, 1 bd. Sign. Vf 14. (Schgm).

1
1 ) Samling af Witterhet (ryggtitel). Grått papp-

band. »Har tillhört Elis Schröderheims broder, Hof-

rättsrådet Jör. Schr—m . . . .» 4:0, 1 bd. Sign.

Vs 83. (Schöm).

12) Bellman, Skrifter, Afskr. af Völschow (ny titel

å bandet). 4:0, 7 bd. Sign. Vf 15: 1— 7. (Vhw).
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13) Bellman, Poetiska arbeten till är IJJ2
1 (ny

ryggtitel). »Testamente till Herr Doctor A. G. Wik-

blad efter undertecknads död. J. W. Åkerman». 4:0,

1 bd. Sign. Vf 23. (Äkn).

Tillhörande Kungl. Vitterhets-, historie- och anti-

kvitetsakademien:

14) Wäfrim [fel för: En Stuf Rim] af 65 alnar

oppränd d. 24 Jan. ij8o. En längd ihopklistrat regal-

papper upprullat på en kavle, i vardera änden försedd

med en förgylld trissa. Deponerad ä Kungl. Biblio-

teket. Se f. ö. del III av denna utgåva, kommentaren

s. 45 f ! (Esr).

Tillhörande Uppsala Universitetsbibliotek

:

15) IVisbok för Mademoiselle Ulrica Maria Risell.

4:0, 6 bd. Sign. V 21 o— t. (ifr/).

16) Samling af Wisor (ryggtitel). »Arbete på så-

dana stunder som ey til nyttigare kunnat anwändas

under warelsen i Canton Ar 1772.» Ägarenamn:

Carl Treutiger. 8:0, 1 bd. Sign. V 21 b. (Tti).

Tillhörande Lunds Universitetsbibliotek, De la

Gardieska arkivet:

17) Samling af Poesie Tom 5. Fol. 1 bd. (P)lCie 5).

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

1 8) Bellmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel). Har

tillhört P. A. Sondén. Innehåller: Samling af ännu

otryckta sånger af C. M. Bellman. Första Bandet

(Sdn /); Andra Bandet QSdn 2); Bellmaniana QSdn j).

4:0, 1 bd. Sign. W 57.

f^ 1 Under denna titel utgiven av G. E. Klemming t 872 (BPA).
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Tillhörande Bondeska arkivet å Ericsberg:

19) Samling af Swenska flisor. Skinnband med

pärmstämpel: S. C. W[allén]. 4:0, 14 bd. QWln).

Då en dikt i något manuskript är skriven med

Bellmans egen hand, angives detta genom efter hand-

skriftssignum satt (egh.).

IL Tryck:

1 ) Bacchi Hand-Bibliotheque eller nya Tidsfördrif pä

Gäldstufvan [utg. av O. Kexel], I—IV, 1784-86.

(BHB).

'2) Bihang till Fredmans Epistlar af Carl Michael

Bellman, Nyköping 1 809. (BFE).

3) Fredmans Handskrifter, Upsala 18 13. (FHS).

4) C M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Völ-

schows manuscripter första gängen utgifna, I—II, Stock-

holm 1814. (VU).

5) Valda skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén], del I—II, Stockholm 1835-36.

(SLJ).

6) Samlade skrifter af Carl Michael Bellman utgifna

af Joh. Gabr. Carlén, del II—III, Stockholm 1861.

(.CU).

Vad musikkommentaren beträffar, har denna liksom

i föregående del haft en dubbel uppgift. Den vill

dels, så långt det låter sig göra, utreda, vilka melodier

Bellman begagnat till de textpartier, vilka med visshet

eller all sannolikhet sjungits. Till flera av dikterna



Kommentar 7

i Bacchi Orden finnas ju sedan gammalt melodier

(de flesta tryckta redan i Bacchi Hand-Bibliotheque

eller identiska med melodier bland Fredmans Epistlar

och Sånger). Beträffande andra dikter har det varit

möjligt att med ledning av vissa hänvisningar fixera

melodierna eller åtminstone förslagsvis angiva sådana.

Musikkommentaren har vidare sökt att, i den mån det

varit möjligt, klargöra melodiernas ursprung.

Den förra uppgiften är synnerligen vansklig och

ofta ännu olösbar, då det gäller de talrika textpartier,

där inte bara musiken utan även meddelanden an-

gående denna helt saknas. För några år sedan på-

träffades visserligen i Par Bricoles arkiv en troligen

från 1850-talet härrörande handskrift — den har

närmare undersökts av Einar Sundström i Svensk

Tidskrift för Musikforskning 1927 (Ny Bellmans-

musik) — vilken innehåller musik till ett flertal hittills

»melodilösa» Bellmansdikter (bl. a. förekomma här

åtskilliga dikter ur Bacchi Orden tillsammans med
musik). Nu är emellertid värdet av denna relativt sen-

tida handskrift mycket diskutabelt. I mer än ett fall

har den en helt annan musik än den man med stöd

av tillförlitligare, äldre källor för vederbörande text

kunnat fastställa — att några enstaka dikter säker-

ligen redan på Bellmans tid sjungits på två olika

melodier, må dock framhållas — och den melodiska

stilen skvallrar på många ställen otvetydigt om en

senare epok än Bellmans egen.

Det bör likväl beaktas, att denna handskrift i viss

mån synes basera på en äldre, äkta Bellmanstradition,

ehuru det för närvarande icke är möjligt att direkt

avgöra, vilka melodier, som event. äro autentiska. I
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efterföljande kommentar (sid. 243) har ur Par Bricole-

handskriften återgivits en melodi, som bär oförneklig

prägel av äkthet, och dessutom ha från densamma
hämtats några mer eller mindre plausibla melodihän-

visningar.

Musikbilagan omfattar 30 melodier, av vilka 5

återfinnas bland Fredmans Epistlar och 10 bland Fred-

mans Sånger.

Utom den mera textkritiska del, som ovan omnämnts,

omfattar denna kommentar även en illustrerad, huvud-

sakligen person- och kulturhistorisk, vilken avser att

göra läsaren förtrogen med den miljö, vari dessa bell-

manska dikter försiggå. Liksom beträffande föregående

delar är kommentaren i denna volym resultatet av

ett samarbete mellan olika författare. Rektor Ragnar

Ekholm har svarat för textkommentaren, för de

språkliga förklaringarna, vilka i regel endast avse

att giva upplysningar om för den möderne läsaren

mera svårförståeliga ord, samt för de litteraturhistoriska

och en del av de personhistoriska uppgifterna. Övriga

uppgifter av sistnämnda art samt de topografiska an-

märkningarna ha författats av arkivarien Gunnar
Bolin (£.). Fil. lic. Thure Nyman (AQ har ut-

arbetat den kulturhistoriska föremålskommentaren, för

musikinstrumentens vidkommande biträdd av docenten

Gunnar Jeanson Q^.), vilken även ombesörjt musik-

bilagan och musikkommentaren. I kommentaren ha

använts anmärkningar, stundom mer eller mindre om-

arbetade, från tidigare utgivna delar, dels av ovan

nämnda medarbetare, dels även av intendenten Gunnar

Silfverstolpe QSé.j samt framlidne arkivarien Ivar Simons-

son (SVz.) och likaledes framlidna fröken Hedvig
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Boivie QBe.y. Varje not har försetts med författarens

ovan registrerade signatur.

Noterna hänvisa till sida i texten och uppifrån

räknad rad, varvid i förekommande fall överskriften

icke medtagits i räkningen, samt beträffande musiken

till takter; såsom hel takt (första takt i melodien) räknas

härvidlag även upptakt och i analogi härmed ofull-

ständig sluttakt. I olikhet mot vad i de föregående

delarna varit fallet ha textanmärkningarna för varje

sida samlats för sig och satts före den övriga kommen-
taren. Musikkommentaren har för varje dikt placerats

sist bland anmärkningarna.

Då ett föremål, en ort etc. av den art, att kommentar

erfordras, förekommer på flera ställen i texten, hänvisas

i regel till noten i samband med dess första förekomst.

Dylika hänvisningar inom kommentaren ha dock icke

gjorts för de i dikterna uppträdande personerna; upp-

gifterna om dessa sökas i allmänhet i de i kommen-
tarens början alfabetiskt ordnade biografierna. Såväl

de där nämnda personerna som de, som där saknas,

kunna f. ö. uppsökas med hjälp av personregistret.

Beträffande i kommentaren förekommande förkort-

ningar hånvisas dels till ovanstående förteckning på

nyttjade handskrifter och tryck, dels till en i slutet

meddelad förkortningslista.

Utgivarne av denna volym bedja att få rikta et

varmt tack till de personer, som på ett eller annat

sätt varit dem till hjälp, särskilt till andre biblio-

tekarien Nils Afzelius, som gjort många synnerligen

värdefulla påpekanden, samt kassören Arvid Stål-

hane, vilken korrekturläst kommentaren, utarbetat re-

gistret och dessutom på flera sätt biträtt vid ederingen.
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Utgivarne vilja också erkänna sin tacksamhetsskuld

för det tillmötesgående, sällskapet Par Bricole visat,

då det genom sin arkivarie, direktör Erik Wirén, ställt

de här publicerade originalteckningarna av C. S. Hall-

beck till förfogande.

Stockholm i nov. 193 1.

Utgivarne.
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Bacchi Orden är en parodi och tillika en travesti

av ceremonierna vid riddardubbningarna av de år

1748 inrättade svenska riddarordnarna, och Bellman

följer ganska noga den organisation och det cere-

moniel, som är angivet för dessa i den kungl. för-

ordningen d. 23 febr. 1748 och den förnyade för-

ordningen av d. 25 nov. 175 1. Bacchi Orden var

eller blev aldrig något ordenssällskap, den bestod

från början endast av Bellman själv och var en

av honom uppfunnen och med hans oförlikneliga

framställningsförmåga utförd sällskapsmuntration.

Vanligen var det i kommissarien Anders Lissanders

hem, som var Bellmans förman i manufakturkon-

toret och för vilkens dotter Ingrid Margareta han

en tid intresserade sig, som skalden roade de när-

varande med att hålla ordenskapitel. En levande

skildring, huru det tillgick vid dessa, ger skalden

J. G. Oxenstierna i sina Dagboksanteckningar (tr.

Uppsala 1 88 1). Den 4 dec. 1769 (s. 74) skriver

han: »Bergklint och Rexel kommo till mig och

förmådde mig att med dem gå till Commissarien

Anders Lisander för att där se på Bellmans up-

tåger. Jag följde med dem, och har ännu i all

min lifstid ej skrattat så mycket som i qväll.

Bellman har inrättat en orden till Bacchi ära,

hvaruti ingen får bli intagen, som e] till det minsta
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Personerna i Bacchi Orden.

två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. Han
håller detta Capitel ibland, dubbar Riddare, alt

efter som förtjänte ämnen framkomma, och i kväll

hölt han en Parentation öfver en död Riddare (jfr

s. I2i)\ alt på vers satt efter Operastycken. Han
sjunger sjelf och spelar på Cittra. Hans gester,

hans röst, hans spelning, som äro oförlikneliga,

föröka ännu mera det nöje man har af sjelfva

versen, som är altid vacker, och som innehåller

tankar, ömsom löjliga, ömsom sublime, men altid

nye, altid starke, altid oväntade, öfver hvilka man
ej kan undgå att häpna, och antingen komma utom

sig af förundran eller af skratt.» Följande dag

antecknar han : »Jag kunde ej väl sofva hela natten,

så upfylt var mitt hufvud af de löjliga saker, som

jag såg i går. Stundom under det jag låg, brast

jag ut i ett öfverljudt skratt», och dagen därpå

skriver han: »Sedan jag hade arbetat hela dagen

uti Deputationen, gick jag bort med Casseur Stjern-

hof
1

att åter höra Bellman, och fant mig där äfven

så väl road som den första gången. Han är et

värkeligt snille, ett original i Poesie, som äger sit

eget värde olikt med alla andras. En pension gifven

till dennas uppmuntran vore kanske äfvenså väl

använde som visse andre summor gifne till en hop

onyttige — . » Rätt tidigt svällde emellertid

de korta och ganska koncentrerade sångerna ut till

större dramatiska verk med sammanhängande hand-

ling, komiska episoder och upptåg. Själva fram-

ställningssättet blev troligen också något förändrat.

1 Bellmans syster Fredrika Eleonora var 'sedan 1766 gift med
kassören vid slottsbyggnadsdeputationen Georg StjernhofF.
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Bellman kunde nu svårligen själv utföra alla rollerna

utan hade nog medhjälpare; härpå tyder t. ex. den

nedan citerade anvisningen om ett parti i parenta-

tionen över Lundholm (»Läses af twenne, , under

Musiquen af marchen, då den tredie siunger»; se

s. 132). Förmodligen var det nu inte heller främst

i familjekretsarna, som ordenskapitlen föredrogos,

utan i de glada sällskap, som samlades på Stock-

holms krogar; Carlén nämner särskilt ett, som

brukade sammankomma »i norra flygeln av stads-

huset vid Södermalmstorg» eller på det kända värds-

huset Clas på Hörnet. Att Bacchi-ordens-fiktionen

länge bibehölls, även sedan Par Bricole synes ha

övertagit den bellmanska ordensdagen m. m., visas

av ett skämtbrev av den 21 nov. 1791 från Bell-

man till hans gode vän, lagmannen Johan Fredrik

Granschoug på Odensviholm (se bild
1

). — Under

det att de senare ordensdikterna alla äro noggrant

daterade, har beträffande de tidigare någon tvekan rått

om i vilken ordning de tillkommit. Med hjälp av

de anteckningar, som finnas i handskrifterna, samt

1 Texten i detta brev lyder:

Frihref.

Min käraste Broder!

Sedan Konungen i går den 21. N[o]vember hafFt ordens Capittel,

och wid denne högtidlighet nämt Sine Riddare, ärnar jag i mitt

Capittel wanlig harhara dag eller den 4 December gjöra min årliga

Promotion.

Täcktes min Bror insända till Capittlet sin merit lista, bestående
i huru många bålar och rus, det framfarne året lämnat, skal han ärnå

stora korsset.

På Capittlets af de två förgylte Swinens wägnar.

Stockholm och ordens

gillet d. 21 novemb. 179 1.
g

IElf»
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Brev från Bellman till Johan Fredrik Granschoug. Odensviholms
arkiv.

en del i dikterna förekommande anspelningar kunna

emellertid även de sistnämnda med tämlig säkerhet

tidsbestämmas (jfr Bellmansstudier 1929 s. 26 ff.),
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och i denna utgåva förekomma samtliga »kapitel» i

den ordning, vari de sannolikt blivit författade.

Det första och äldsta torde vara från 1766 (jfr

nedan s. 75). Den reservationen bör emellertid

göras, att en och annan av dikterna — även då

det ej direkt kan visas — sannolikt föreligger i

en form, som utgör en utvidgning och omarbetning

av den ursprungliga.

De personer, som uppträda i Bacchi Orden,

äro till största delen stockholmska fyllerister, ökända

i slutet av 1760-talet, borgare och ämbetsmän;

till dessa kommer så en och annan, som Bellman

tydligen känt till mera par renommé; detta gäller

särskilt några suspenderade tjänstemän från olika

delar av landet. Alla dessa figurer äro på ett mera

påtagligt sätt än Epistlarnas hjältar och hjältinnor

gripna ur verkligheten, hava varit lättare att upp-

täcka både för skalden och hans samtid, och deras

sorgliga biografier, som skildra vägen från välstånd

till förfall, äro inbördes tämligen enahanda. Nedan

följa i alfabetisk ordning biografiska skisser över

de med fullständig eller någorlunda säkerhet identi-

fierade personer, som uppträda i Bacchi Orden.
1

Sn. E.

Agrell hette icke Pehr, som Bellman kallar honom
utan är säkerligen, som Björkman i sina anteck-

ningar först påpekat, densamme som den Anders

1
Såväl de för denna del nyskrivna biografierna, som de rättelser

och tillägg, vilka gjorts till de i tidigare delar av denna utgåva
förekommande, bygga till stor del på Bellmansforskaren Axel Björk-

mans handskrivna anteckningar »Ur Bellmansverlden» i— 2, förvarade

å Uppsala Universitets bibliotek (sign. U 184 a, b). Då material från

annat håll begagnats, angives dess proveniens.

2i. — Bacchi Orden.
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Jonae A., vars osäkra och vingliga stråt inom tull-

verket osökt förklaras av hans offrande åt Bacchus,

vilket å andra sidan lätt nog förde honom in i

Bellmans illustra orden. Han uppgives ha varit född

i Skåne 1725, och redan i den tidigaste mera utför-

liga handling man har om honom, 1765 års per-

sonella berättelser från Lunds lanttullkammare, vid

vilken han varit anställd sedan 1749, heter det, att

han »söker och sökes af dem som älska dryck» och

att han sällan vore nykter, där icke hinder för

kredit mötte; dessutom uppges det där sammastädes,

att han »i ord och tal lofvade färdighet men ägde

slät erfarenhet i tjänsten». Den ena gången efter

den andra suspenderas han, och slutligen går det

så långt, att Kungl. Generaltulldirektionen den

1 febr. 1768 finner A. ha begått »fel fullt jäm-

förligt med at borga tull samt at han härigenom

gjort sig ovärdig at i Rikets tiänst användas».

Man lät dock nåd gå för rätt och nöjde sig med
att transportera honom till Mariefred, men då den

tjänsteman han där skulle efterträda anhöll att få

stanna kvar, förflyttades han i stället den 25 febr.

1768 till Enköping (jfr nedan s. 94). Det dröjde

inte länge, förrän man även där klagade på honom;

han hade »i anseende till sitt usla tillstånd, opå-

litlighet vid uppbörden samt oskickliga lefverne

»

»förorsakat tullkammaren största bekymmer»; när

han brast i uppbörden, kunde man inte få er-

sättning i annat än en gammal kista med slitna

kläder. Så suspenderades han åter men fick efter

ytterligare någon tid inträda igen. Att A., som

det uppges i Enköpings tullkammarberättelse av
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den 30 jan. 1770, ingen näring hade utom tjän-

sten, förvånar knappast. Han dog 1770 i Stock-

holm. — Det är ju ingalunda underligt, att Bell-

man under sin tjänstgöring i Tulldirektionen fick

sina ögon fästade pä denne man, och visserligen

hade skalden skäl att inrangera honom bland Bacchi

riddare och kommendörer. E.

Apelstubbe var även en av dem, vilkas öden Bell-

man under sin tid i tullens tjänst fick göra

bekantskap med, och som han ansåg värdiga att

upptagas i Bacchi Orden. Petter Magnus A. var

född i Fredrikshamn 17 10 eller 171 1, antogs 1736
i tullen och blev 1738 »opsyningsman » i Abo;

därifrån måste han 1743 fly »under ryska fiendt-

liga öfvervåldet i Finland», som han själv säger

i en personell berättelse, och förordnades nu till

tullnär i Piteå, varifrån han sedermera transpor-

terades till Borgå och slutligen 1757 till »Lovisa

mycket dyra lefnadsstad», för att åter nyttja hans

egna ord. Att Bellman uppmärksammade honom
berodde tydligen på hans senare motgångar. Den
29 okt. 1767 avstängdes han från tjänstgöring,

enär han inte sänt in september månads räkning,

och i början av följande år anmäldes det i direk-

tionen, att A. »skulle vara mycket begifven på
starka drycker och såmedels oskicklig i tjenstgöring

till tullkammarföreståndare samt att hanjemvälpå
mindre anständigt sätt uti dess öfriga vandel och um-

gänge skulle sig uppföra», och senare (13 april)

meddelade överdirektör von Stapelmohr, Bellmans

gynnare, att A. »genom sin flathet ådragit sig mindre

aktning och lydnad hos underlydande betiening».
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Om en anbefalld undersökning av Ars förhållanden

kom till stånd, är ej känt. Han dog snart nog:

på våren 1771, och i juni beviljades begravnings-

hjälp åt hans efterlevande. Registret till direktio-

nens protokoll för detta år är upprättat av Bellman,

och i detta kallas A., som det påpekas i Björk-

mans anteckningar, »Tull-inspector och Commen-
deur» — den sista benämningen uppenbarligen en

anspelning på hans värdighet i Bacchi Orden. E.

von Bercho. Johan Fredrik von Berco hade varit

tjänsteman i riksens ständers bank några år innan

Bellman började sitt arbete där och skalden bör

sannolikt ganska väl ha känt honom. Han tillhörde

en adlig släkt. Hans stamfar Johannes Bercovius

var präst i Berlin, och dennes son, som likaledes

hette Johan Fredrik, trädde i drottning Ulrika

Eleonora d. ä:s tjänst och blev adlad. »Kommen-
dören» von B. föddes d. 23 aug. 171 2. Fadern,

från vilken sonen ärft en god del av sina bac-

chanaliska anlag, var kapten vid brandvakten i

Stockholm. I banken inskrevs sonen som extra

ordinarius 1731, tog avsked 1735 och blev åter

antagen på prov 1742. Tre år därefter blev han

kontorsskrivare vid diarium i växelbanken med 1 2 5

daler silvermynt i lön och 1747 vid expeditionerna

med dubbelt så stor årlig lön. Han var emellertid

en dålig tjänsteman, misskötte sin syssla och höll

sig borta från arbetet, så att han avstängdes från

tjänstgöring 1752 och sedan endast hade att upp-

bära en årlig nådegåva på 200 daler silvermynt.

Den 1 nov. 1765 gifte han sig med en bryggar-

änka, Margareta Lindahl, som överlevde honom.
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Han dog av slag den 22 april (enl. bouppt.) 1771,

och hans lik hittades »bland afskrädet bakom då-

varande Gröna gången vid Skeppsbron» (Carlén).

Han begrovs i Katarina kyrka, och begravningen

måtte ha varit ståtlig, ty hela hans efterlämnade

bo, värderat till 697 daler, borgades för kostnaderna.

Säkerligen har då hans adliga vapen blivit krossat

under övliga ceremonier (jfr s. 182), ty han var

den siste av sin ätt. Som huvudman för denna hade

han även uppträtt vid riksdagarna, och innan han

blivit caput familiae, hade han vid 1746 års riksdag

representerat adliga ätten Weinberg och som riks-

dagsman tryggat sig mot sina kreditorer. I Katarina

kyrka hade släkten von Berco sitt gravställe, och

över detta hade 1753 vid begravningen av en

farbror till von B., sekreteraren Wilhelm von B.,

uppsatts ett huvudbanér på östra väggen till vänster

om altaret. Detta togs ner vid en reparation av

kyrkan i mitten av 1800-talet. von B:s tydligen

mycket stora bacchanaliska förtjänster gjorde honom
till en av de viktigaste och oftast uppträdande per-

sonerna i ordenskapitlet. Sn.

Boitrsell intar såtillvida en särställning bland Bacchi-

hjältarna, att han aldrig figurerar som riddare eller

kommendör i något ordenskapitel; däremot låter

Bellman hålla en parentation — den första inom

orden — över honom. De underrättelser man har

om B. äro tämligen sparsamma, och i kämnärs-

rätternas protokoll, som annars äro givande källor,

har han åtminstone ännu inte upptäckts. Johan

Friedrich Boursell (Bourschell) var enligt 1730 års

mäntalslängd för Staden västra n:r 165, peruk-
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makaren Michael Reis' hus, född i Holstein, enl.

annan uppgift i Schlesien (= Schleswig?), och 20

år gammal. Han var då gesäll hos Reis men blev

borgare i Stockholm 1733
11

Ii- I mantalslängd 1760
för Maria nämnes, att perukmakaren Johan Burseli

(i längden felskrivet Bruseli) arbetar för andra

mästare på grund av sin fattigdom. Enligt an-

teckningar i Nikolai kyrkobok var han gift med
Elisabeth Verdier. I Maria kyrkas dödbok uppges, att

han som änkling och fader till fem barn dött i

lungsot den 1 febr. 1765, 62 år gammal (K. B.,

Flodmarks anteckningar). Några direkta uppgifter

om att han i särskilt hög grad ägnat sig åt Bacchi-

dyrkan finnas ej, men förmodligen var det ej utan

orsak, som Bellman låter Jensen förklara om honom:

»fast han ej stiärna bar — så var han stiärna

värd. » E. B.

Pähr Collin föddes omkr. 1728, var en tid stads-

uppsyningsman i Linköping och blev därefter 1758
vice fiskal samt fem år senare ordinarie stadsfiskal.

Under det att han tidigare synes ha åtnjutit sina för-

måns förtroende och fått erkännande för sin »visade

oförtrutenhet och flit i sina göromål», måtte han senare

ha förändrat sig betydligt. Att han av Bellman

inordnats bland Bacchi riddare tyder ju på att hans

konsumtion av spirituösa drycker även för det i

detta avseende ganska toleranta 1700-talet varit

något iögonfallande; förmodligen är det detta, som

medfört att han ej skött sin tjänst till belåtenhet:

d. 6 nov. 1773 ålades han nämligen att uppvisa

diarium över alla sina anmälda och anhängiga mål

från det han blivit ordinarie fiskal och därvid an-
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giva, vilka som blivit avgjorda och när detta skett,

och vilka som ännu ej voro slutdömda samt orsa-

kerna härtill. C, som varit gift tvä gånger och i

första giftet hade tre döttrar, dog i »bröstfeber»

d. 1 8 mars 1774. E.

Glock var i det borgerliga livet kämnär. Hans fader

var likaledes kämnär och hans farfar, som liksom

sonsonen hette Johan Glock, var vinskänk, inne-

havare av källaren Förgyllda lejonet i hörnet av

Skomakargatan och Tyska brinken. G., som var

född 1726, hade studerat i Uppsala, där han enligt

ett intyg av professorerna P. Ekermann och D.

Solander (1746, 27 maj, Svea hovrätts arkiv,

Riksarkivet) »fört ett ganska vackert, dygdigt och

anständigt leverne, vilka egenskaper göra honom
till riksens tjänst nyttig och skicklig», och inträdde

därefter i rådhusrättens tjänst, där han 1760 blev

brottmålsnotarie vid södra kämnärsrätten, 1767 civil-

notarie vid norra förstadens västra kämnärsrätt och

1769 primarie kämnär därstädes. Om hans ämbets-

mannaverksamhet finnas bevarade de mest hedrande

vitsord, vilket likväl icke hindrar, att han kan ha

uppfyllt de av Oxenstierna (se s. // f.) uppgivna

villkoren för att bli intagen i orden. Man vet

åtminstone, att han en gång i okt. 1760 anklagades

för att under ett rus ha överfallit en trumslagare,

då denne slog tapto på Södermalmstorg, och möjligen

har också hans täta frånvaro från sin tjänst i någon

mån sin orsak i ett alltför flitigt umgänge med Bacchi

håvor, ehuru han själv skyller på skörbjugg — åt-

minstone en gång bekräftas dock hans uppgifter av

en fältskär. Han avled ogift d. 5 juli 1770 och efter-
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lämnade bl. a. en liten vacker boksamling »andeliga

och werldsliga» böcker. I Bacchi Orden n:o 12

inbjudes till parentationen efter honom, utsatt till

d. 1 1 aug. s. a. Glock liksom hans kollega Rol-

modin hörde synbarligen till Bacchi Ordens mera

högtstående medlemmar; båda äro upptagna bland

Bellmans vän Völschows »supbröder» i en hand-

skrift av denne (K. B., Vs 104). Sn. E.

Halling torde icke vara den sockerbagare Johan H.,

som biograferats i kommentaren till del II av denna

utgåva. Snarare är den borgerliga urbilden för denna

Bellmansfigur, såsom redan Eichhorn antagit (Ny
ill. tidning 1868, n:r 4), en Lars H., vilken 173 1

anträffas som gesäll hos den ovannämnde Johan

och i konkursen vid dennes död 1764 nämnes

som en av boets osäkra gäldenärer. Även Lars H.

var sockerbagare och begärde 1755 att få hålla

»confityrbod » i Kungsträdgården. Vid den stora

brand, som övergick stora delar av Stockholm i

juli 1759 — H. hade vid denna tid sitt bageri vid

Hornsgatan — hade han råkat ut för olyckan att

så gott som hela hans egendom och alla agre-

manger, som hörde till »sockerbagareprofessionen *,

lagts i aska och begärde med anledning därav först

hos överståthållarämbetet och därefter hos Kungl.

Maj:t att få anställa ett lotteri med en dragning

på de möbler, persedlar och böcker, som han lyckats

rädda; han lovade att av vinsten skänka 1000 dr

kmt till »S:ta Marias afbrända kyrkas uppbyggande

samt fattighusets upphjelpande ». Hans ansökan av-

slogs emellertid, och han synes med tiden ha blivit

allt fattigare. Han dog d. 7 juli 1774, 70 år och
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7 månader gammal. Han var gift två gånger och

hade flera barn. E.

Magister Gase är en av de lärda och vittra med-

lemmarna av Bacchi Orden. Sannolikt är hans

borgerliga urbild en viss Eric Achatii G., vars liv

i hög grad praedisponerat honom för en plats bland

de övriga Bacchikommendörerna. Son till kyrko-

herden i Hökhuvud Achatius G., kom Erik Gåse

vid omkr. fjorton års ålder 1725 till Uppsala och

inskrevs i Roslags nation. Där tycks han en tid

framåt ha varit en aktad och uppskattad medlem,

som flitigt orerade och opponerade vid samman-

komsterna; senare — 1745 — uteslöts han emel-

lertid på grund av »obeskedlighet » ur nationen

(Lundberg s. 158 fY.). Ar 1735 hade han offent-

ligen disputerat på en avhandling »De virtute no-

bilitante», d. v. s. »Om den förädlande dygden»

och där bl. a. med gillande anfört »den berömde

Stiernhielms » ord:

Fast honom flödde Latin öfwer öronen ned uppå

skegget/

Den sine seder och ord; sine syslor och anfödde

sinne/

Inte wet håll' uti töm; styra/ fogligen hyfsa/ regera,

Han är en olärd man: vari Doctor ell hete Magister.

Att G. själv icke måtte ha ägt alltför mycket av

den »förädlande dygden», därom vittnar redan ute-

slutningen ur nationen och för övrigt hela hans

senare liv, i vilket han egentligen fullständigt lyc-

kades bevisa sig vara just en olärd man i Stiern-

hielms mening, trots att han sedermera förvärvade
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magistertiteln, enligt uppgift i Greifswald. — 1742
hade han gift sig med Margaretha Christina Rodde,

och de glimtar ur deras äktenskapliga liv, som man
får i akademiska konsistoriets, domkapitlets och

kämnärsrättens protokoll, ge en verkligt hemsk

sedebild. Första gången G. figurerar i ett dylikt

mål är inför Mindre konsistoriet d. 22 febr. 1746
(Prot. i Univ:s arkiv), och hustruns då lämnade

uppgift, att han »illa tracterat» henne, bekräftas

nogsamt av ett i protokollen figurerande intyg av

akademiens kirurg Carl Hultman, som efter en

våldsammare sammandrabbning mellan makarna till-

kallats för att förbinda hustrun. Hon var, heter

det, »rätt illa slagen: 1:0 war en hårtofs utsliten

på wänstra sidan i hufwudet; 2:0 öfwer hela kullen

på hufwudet war en contusion eller swullnad;

3:0 det wänstra kinbenet nog swullit, som sedan

blånade nog under ögat; 4:0 des bägge axlar,

armar och rygg alt öfwer blårödt, som" sedan blef

blågult utaf blodets stockning; 5:0 öfwer-leden på

lill-fingret war et huggit blodsår. Patienten war

ganska eländig, så at jag måste öpna ådren på

henne». Man förvånar sig inte, att Greta Stina

ville skiljas från sin Gåse. Denne var emellertid

ingalunda lika benägen för skilsmässa, och ett tag

kom det verkligen till stånd ett slags försoning. Men
så förgick sig G. igen och var dessutom ute och

»skriade» på gatan »af raseri och dryckenskap»

samt kom i »händel» med en fänrik, varför målet

ånyo upptogs. Det drog länge ut, och först den

12 dec. var konsistoriet färdigt med sin dom:

G. skulle för samtliga brott böta 128 dr smt eller



Magister Gåse. Samtida akvarell av hertig Fredrik Adolf. Originalet

i WadstrÖmska samlingen, Nationalmuseum, Helsingfors.



26 Kommentar
Personerna i Bacchi Orden.

hållas i fängelse på vatten och bröd 28 dagar

samt relegerades på två år från universitetet. —
Fortsättningen på hans liv är thesso likt: ständiga

fyllor, äktenskapsgräl, slagsmål och uppträdanden

inför rätta (Lundberg s. 166 fF.). Han förföll allt

mer och mer samt vistades långa tider från hemmet,

bl. a. i Stockholm, där Bellman tydligen uppmärk-

sammat honom. Carlén berättar om hans upp-

trädande i huvudstaden, att han ägnade »sin mesta

• tid och alla sina fyrkar åt de vildaste utsväf-

ningar. I ordets bokstafliga mening», fortsätter C,
»söp han kläderna af kroppen och träffades icke

sällan vid krogarne på Djurgården, promenerande

i blotta skjortan». Han måtte emellertid ha ägt

en verklig järnhälsa, då han trots ett dylikt lev-

nadssätt icke dog förrän 1780, närmare 70 år

gammal. E.

Carl
.

Hasselgren
1

var född på Gotland, studerade

i Upsala åren 1729-31 och anställdes därefter

vid tullen, först i Visby och sedan i Stockholm,

där han, då han 1741 tog avsked, var ordinarie

kanslist vid Generallanttullsbokhållerikontoret. Så

medföljde han en kommendering av Uplands rege-

mente på örlogspråmen Svänska Leijonet(!), då

denna skulle till Finland, fick förrätta auditörs-

syssla samt hade sedermera diverse tjänster vid

galäreskadern, »til förtigande däraf, det jag»,

säger han själv, »under samma expedition bewis-

tade sjö-actionen med Ryssen vid Kårpo ström

1 Materialet till uppgifterna om H. har benäget ur handlingar i

kyrko- och rådhusarkiven i Helsingfors meddelats av arkivarien Folke
Landgren.
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och utstod nog fatiguer. » Sedan kom han att stanna

i Helsingfors, där han till att börja med skötte

notarie- och sekreterarsysslorna vid kämnärs- och

rådstuvurätterna, varefter han först ad interim och

slutligen (1749) definitivt blev radman samt 1757
ordinarie kämnärspreses. Ovanstående uppgifter äro

hämtade ur en H:s egen meritförteckning. Vad
han däremot naturligt nog i denna ej nämner är

sina meriter på det bacchanaliska området. Dessa

synas inte ha varit små. Redan i maj 1759 na^e

han sakfällts för fylleri, och åren 1764-65 pågår

vid rådhusrätten ett större mål, varvid kämnärs-

rättens värde preses beskylles för att uppfört sig

»otjänligt» inom och utom rätta och att vid flera

tillfällen ha uppträtt överlastad vid sessionerna. Ett

vittne, en bisittare i kämnärsrätten, intygar, att H.

flera gånger kommit för sent i rätten, varit drucken,

gett ledamöterna och stadsfiskalen ovett och brukat

slå händerna i bordet; ett annat omtalar, att han

ofta mött H. full och raglande på gatorna »i

gemena sällskaper». Inte ens när hans mål var

före i rådsturätten, var han riktigt nykter. »Och

som Rätten», heter det i protokollet vid ett tillfälle,

då replikväxlingen varit mer än vanligt frän,

»härwid fandt Rådmannen wara något rörd af

drycker, så förehölls han äfven thärom och tilsades

at framdeles komma redig och nyckter för rätta,

men Rådmannen bestridde sig wara rörd af drycker,

med förmälan, at Rätten borde sitta om före-mid-

dagarna, så wida thet annors skulle blifwa öhl- och

wijnresolutioner, som orden lydde. » Vid ett annat

sammanträde hämtades han från en krog och befanns
o
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berusad; nästa dag påstod han dock, att han inte

varit drucken, blott så illamående, att han ej kunnat

sig bärga (l). — Tydligen är det dessa och möj-

ligen även andra liknande bedrifter, som »på

Rycktets gyldne vingar» hade förts till Bellmans

öron och fäst hans uppmärksamhet på H. När
skalden den 4 dec. 1769 dubbade honom till

Bacchi riddare, hade emellertid den gode rådmannen

redan blivit upptagen i en större — och högre —
• orden. Just samma dag beviljade nämligen stadens

äldste i Helsingfors ett halvt års lön som be-

gravningshjälp åt hans änka Brita Adrian, med
vilken han varit gift sedan 1742 och haft sju barn,

men vars arvsandel i en gård icke kunnat för-

hindra, att mannen 1756 måst göra konkurs. E.

Holmström. Dennes fullständiga namn var Anders

Fredrik Holmström, och hans tjänstemannabana kan

man väl följa (jfr J. A. Almquist, Kommers-

kollegium, 1912-15, s. 537). »Efter lagd grund

i nödiga studier och vetenskaper» tjänstgjorde han

åren 1733-44 som skrivare och bokhållare i åt-

skilliga verk på skilda platser i landet, och sist-

nämnda år kom han i tjänst hos Jonas Alströmer

som dennes »amanuensis» och arbetade hos denne

»i 3:ne års tid vid korrespondensens förande rörande

manufakturverket». Därunder tyckes han ha fått

smak för arbetet på näringarnas förkovran, ty han

har verkligen gjort ett bidrag härtill genom sin

uppfinning av ett sätt för tillverkning av »den

äkta blå cypriska eller så kallade turkiska koppar-

vitriolen», som han hoppades skulle få stor använd-

ning i färgerier och kattunstryckerier. Alldeles utan
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värde har hans uppfinning kanske icke varit, då

kommerskollegium förordade honom till erhållande

av ett uppfinningspremium, som han dock aldrig

fick, och man har sig icke bekant, om han egent-

ligen blåfärgat något annat ån sin egen koppar-

näsa. 1748 blev han kanslist i Manufactur-Contoret

och befordrades där 1756 till actuarie. I detta

ämbetsverk, som 1739 grundats av riksens ständer

för handhavande av låneverksamheten ur den s. k.

manufakturfonden till näringarnas förkovran, har

Bellman gjort hans närmare bekantskap, ty B.

blev tack vare sin gynnare kommissarien Anders

Lissander d. 22 nov. 1764 antagen till extra

ordinarius i manufakturkontoret. Men 1766 indrogo

ständerna, där mössorna nu voro de segrande, detta

kontor, och såväl Bellman som Holmström fingo

avsked, För H lade sig likväl ständerna ut, och

han soulagerades 1770 som kanslist i kommers-

kollegium. Denna tjänst torde han dock knappast

någonsin ha skött, då han nu var alldeles ner-

sjunken i förfall och elände. I en supplik, med
vilken han uppvaktade Gustav III kort efter revolu-

tionen 1772, beskriver han själv sin sorgliga be-

lägenhet: »Då efter så långvariga moln glädjesolen

med Eders Kongl. Maij:t nu mera lyckeligen upp-

gått på vår svenska regeringshimmel, framträder

till Eder Kongl. Maijits dyra tron jag med aller-

underdånigste förtröstan att hos en med nåd och

rättvisa högstlysande konung finna nådigste fräls-

ning från det svåra lidande och myckna nöd, som

mig utan någon hjälp i långliga tider tryckt och

vilka svåra omständigheter, så framt nådigste hjälp
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ej snart mellankommer, skulle på mina gamla

orkeslösa dagar bereda min vissa undergång .

I någre och 30 års tid har jag för det allmänna

uppoffrat min trogna tjänst och oaktat all därvid

använd flit och förmåga har jag dock ej ernått

annan belöning än att jag på min annalkande

ålderdom nödgas sakna nödtorftelig bärgning och

således räkna mitt liv för en tung börda. » I början

av 1775 uppvaktade han med en ny böneskrift,

där han omtalar, att »hälften av min lilla cancel-

listlön hava mina kreditorer i flera år uppburit och

ännu innehava, och den ograverade andra hälften

har Kongl. Kommerskollegium allt sedan 1773
års början tilldelt den extraordinarie cancellist, som

sysslan under min sjukdom och oförmögenhet före-

stått, så att jag nu på 3:dje året ej njutit därav

en enda penning och skulle således av nöd och

elände alldeles förgås, så framt Eders Kongl.

Maij:ts dyra nåd nu ej täckes frälsa mitt usla liv.»

Kommerskollegium, som hade att yttra sig om
dessa suppliker, visste emellertid att berätta, att

han på lång tid icke förrättat sin tjänst, »vilket

föranlåtit advokatfiskalen härstädes att honom ställa

under behörig tilltal och aktion, som likväl kolle-

gium måst låta avstanna, sedan det befunnits att

Holmström är besvärad av en sådan synens svaghet

och i övrigt även tryckt av en så stor fattigdom,

att han alldeles är ur stånd att sin syssla vidare

bestrida». H. fick därför d. 11 aug. 1775 avsked

med bibehållande av halva lönen, och först d. 22

april 1782 slutade denne Racchi-kommendören sitt

»usla liv». Sn.
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Joseph Israelson, den latinske poeten, var redan i

sitt liv en karrikatyr av 1700-talets lärdoms-

pedanteri. Han var östgöte till börden, född 1 7 1

3

i Vånga men tyckes ha tillbringat sin uppväxttid

i Norrköping, där han bland borgerskapet hade sina

gynnare, och berättelser om den sällsamme skalden

voro ännu i svang bland östgötarna i Uppsala

under 1780-talet (Atterbom, Sv. siare och skalder,

VI: 1 s. 69). Under sin studenttid i Uppsala

gjorde han sig ett namn som latinsk poet. Hans

första kända latinska dikt var ett tjugutal verser i

ett kväde vid handelsmannen Petrus Nymans
bröllop 22 juli 1742. 1748 höll han ett stort tal

pä latinsk vers offentligt på större karolinska läro-

salen med anledning av kronprins Gustafs födelse

(tr. Sthlm 1749), och i slutet av samma år dis-

puterade han under professor Olof Olofsson Celsius

på en dissertation om drottning Blankas genealogi.

Onekligen hade han en uppdriven förmåga att

behandla den latinska versen med en viss bom-

bastisk virtuositet, men när han skulle producera

sig på modersmålet, kommer han ofta i jämnhöjd

med bröllopspoeten Wetz och Haquin Bager. Man
får leta efter plattare och knaggligare verser än

dem, med vilka han dedicerade sitt tryckta tal till

kronprinsen, även om de som alla hans verk icke

kunna frånkännas en viss originalitet.

Betydligt mera flykt är det då över det tal på

svenska, som han höll kröningsdagen 175 1 inför

sina goda norrköpingsbor (tr. Sthlm 175 1), och

det var kanske synd, att intresset för Bacchi ordens-

22. — Bacchi Orden.
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kapitels statuter skulle kväva hans känsla för det

språk, som han prisar i så högstämda ordalag:

»Wälkommen fördenskul du Swenska wältalighet,

at zira mina tankar med dit gull, och pryda mina

ord med dina blommor! första gången är det nu,

jag bugar mig för dig och offrar uppå dit altare;

Flere resor har jag tilförene talt både bundet och

obundet i främmande språk: nu tycker jag om
• den ädla Swenskan uppå den Swenska Krönings-

dagen, och det såta modersmålet föreställer natur-

ligast wår glädje.» Åtskilligt svagare voro hans

»Underdåniga Fägnerim» vid samma tillfälle. Under

några år i början av 1750-talet var han biträde

vid ordnandet av det lärda hovrådet C. G. Warm-
holtz' bibliotek på Kristineholm, och dennes sam-

ling i Kungl. Biblioteket innehåller även några

brev och en latinsk dikt av I. En annan av hans

vänner var den kände latinskalden och sedermera

domprosten Samuel Älf; några brev til] denne

från I. äro mycket betecknande för den senares

lärdomshögfärd och självgodhet. — Med norr-

köpingsborna kom I. småningom på kant, särskilt

sedan han genom sin nonchalans fördärvat sina

möjligheter vid en i utsikt ställd befordran till

präst (Lundberg s. 277 f.). Han lämnade därför

staden, och under 1760-talet träffas han ofta i

Stockholm, där han nu är inrangerad i Bacchi

tempel. Han var dock ännu i stånd att fira Maria

kyrkas återinvigning 1763 med en dikt, och han

ger där en skräckfylld bild av hur kyrkan sett ut

efter branden:
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Der Uf och Ugior kunna gästa

Och Strutsar(!) sina bon befästa.

Ännu 1768 tryckte han två latinska begravnings-

dikter, och 1 77 1 firade han konung Gustavs åter-

komst från sin utländska resa med ett latinskt poem

jämte icke mindre än två olika översättningar, allt

tryckt i Dagligt Allehanda (nr 135). I 1770 års

, mantalslängd, där han säges vara , tjänstesökande,

anges han som bosatt i kvarteret »Mullvaden

yttersta» i Maria, och han var alltjämt »studiosus»,

när han dog där, av slag liksom så många
andra av Bacchihjältarna, den 8 jan. 1772. En
levande bild av denna egendomlige figur ger

Braad i manuskriptet Ostrogothia litterata (U. B.,

W. 610). Han hade, skriver denne, »träffeligit

snille och synnerlig böijelse för poesin men förföll

aldeles til liderlighet; var äfven på vägen at blifva

guardieskarl och lösgafs; omsider dog i uselhet».

»Dess sista omgänge», heter det i samma arbete

i en marginalanteckning, vilken anges härstamma

från Apelblad, »var med hyrkuskarna i Stockholm.

Var en egen människa i all sin tid; skref vers

och drack med lika läthet, prädikade väl och lefde

soligt. Serenius och Eversson(?) sökte göra folck af

honom men utan framgång. » Uppgiften om att I.

varit på väg att bli »guardieskarl» torde vara en

förväxling med att han faktiskt höll på att bli pressad

till husar (Lundberg s. 277). Härpå anspelas det i

en anonym dikt »Öfwer Israelsson», som finns i

en visbok i Kungl. Biblioteket (sign. Vs 58). Det

heter där bl. a.

:
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Rätt så, min Joseph, stig till häst

Och bind man Tirfing 1 wid din sida!

Att som en Karl för Roten rida

Är annat malt än blifwa Präst.

Din fjäder wäxlas uti glafwen2

Och din späka Pegasus

Uti en Kamp, som går på trafwen,

En yr och grym Bucephalus. 3

I fortsättningen av dikten beklagas både Apollo

och Mars, och slutet är epigrammatiskt spetsigt:

Apollo, gråt — din Maro wärfwas.

Crux inqvam crux4 , å kors bewars!

Om Ödet slikt af flere ärfwas

Då må väl Raggen stå för Mars. 5

Men stackars Drott, du har ej skiel

Att dig i salta tårar bada6
:

Ho frågar efter Josephs skada,

När han ej wårdar sielf sitt wäl?

Sn. E.

Janke- Rensen, »Ceremonimästaren, Ordens-Oratorn

och Parentatorn samt constituerade Dansmästaren i

choret», uppges av Bellman ha varit perukmakar-

gesäll och är sannolikt identisk med den Johan

Henrik Gentz (Jens, Genson, Jensen), om vilken

1
I hs står:

fTirsing
J

(!). Tirfing var eg. ett svärd, som omtalas i

Hervorsagan ; som synonym för svärd begagnas det t. ex. av Dahl-
stjerna i Göta Kämpavisa.

2 Hs: 'grafwen'0)
3 Hs: 'Busephalus''; Bucephalus var som bekant eg. namnet på

en Alexander d. stores häst.
4 (lat.) = kors, säger jag, kors

!

5 stå för Mars == r

vara i Mars' kläder'
6
Hs: fbiuda J

(!)
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man har en del underrättelser. Han var född d.

28 april 1735 och 1755 anställd som gesäll hos

sin far, som också hette Johan Henrik 1756)
och var perukmakarmästare, ett vid denna tid mycket

viktigt och högt aktat yrke. Även senare, åtmin-

stone till 1770, arbetade Johan Henrik i yrket,

då hos modern, som efter makens död fortsatte hans

verksamhet. Någon tid synes han också ha varit

' perukmakare hos den franske legationssekreteraren

Assignol, ty då han i nov. 1757 anklagats för

hemgång och värjas blottande hos en dräng även-

som för utövande av våld, uppvisade han ett bevis

av A., att han tagits i tjänst av denne. — J. gav

sig tydligen rätt ofta ut på »erotikens ocean»,

men det gick inte alltid så lyckligt. Ar 1767
yrkade vid stadens kämnärsrätt (tidigaste i Stadsark.,

Sthlm bevarade protokoll i saken av den 27 au g.

och 26 sept.) en viss Brita Backman, som enligt

egen uppgift sammanbott med J. i flera år, att

denne skulle fullborda sitt äktenskapslöfte. När J.

ålades att gå värjemålsed i fråga om sin förbin-

delse med Backman, gjorde denna i en skrivelse

invändningar, enär hon hos honom hade märkt

»nog fria och flygtiga tankesätt om Gud, själen

och tillståndet efter döden samt theraf flytande

owarsamhet wid edeliga bekräftelser». Rätten hän-

visade därför J. till en prästman för att förhöras

i sin kristendom och undervisas om edens vikt.

J. var dock inte någon lättledd eller lättlärd lär-

junge, och prästen i fråga förklarade sig till slut

ha föga hopp om honom och hysa betänkligheter

att låta honom gå eden. I sin skrivelse till rätteno
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hade Brita Backman även gjort en antydan om
orsaken till att J. ej uppfyllt sitt äktenskapslöfte;

hon talar om hans emot henne »fattade kallsinnighet

och till en annan upptände begär». Vem denna

andra var kan tämligen säkert fastställas. I mars

1767 hade nämligen J. förlovat sig med en Anna
Catharina Stjerna, vilken redan tidigare flyttat till

honom och som f. ö. hade en rätt egendomlig

social ställning. Hon hade 1759 fött en dotter ät

en viss handelsbetjänt Brundén och kyrkotagits som

dennes hustru, och ehuru förbindelsen med hennes

faders goda minne upplösts, var hon dock inför

lagen B:s maka. Säväl i hovkonsistoriet, där saken

först behandlades, som vid kämnärsrätten förklarade

sig J. villig att ta Stjerna till äkta. — Hur J:s

båda mål slutade, kunna vi åtminstone f. n. icke

fastslå, vi veta endast, att när den Stjerna-Jensenska

saken överlämnades från konsistoriet till rätten, så

beslöt denna (
l6
/ 12 1768) att ta sig en funderare,

innan dom avkunnades. Ännu 1770 synes J. emel-

lertid ha varit ogift, ty i detta års mantalslängd

upptages han som boende hos sin mor tillsammans

med sin trettioåriga käresta och en tioårig dotter —
förmodligen Anna Stjerna och hennes barn. E.

Kihlberg hette fullständigt Jonas Kihlberg (f. 171 6)
och var ursprungligen en välmående bagare, som

emellertid efter det att hans hus och egendom gått

förlorade i en brand 1 7 5 1 gjorde konkurs och

sedan aldrig repade sig. Enligt hustruns uppgift

hade »Pharaos bagare», som han kallades, efter

branden blivit rubbad till sina sinnen; hans fnoskig-

het i förening med ett ohejdat supande åstadkom
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snart nog hans olycka; han förefaller att ha blivit

ett fullständigt svin. Mycket ofta stod han tilltalad

för fylleri. » Ussel, går alla dagar överlastad med
starka drycker», hette det om honom i 1770 års

mantalslängd för Katarina församling, och man kan

därför förstå, om hans hustru, som skötte ett litet

bageri, ville skiljas från honom. Når han en gång

samma år stod anklagad för att ha legat stupfull

. på gatan, försvarade han sig med att han vore »så

fattig, att han själv icke kan föda sig, utan måste

hålla tillgodo med vad andra giva honom, och då

han får bränvin utan att förut hava ätit något, så

blir han så vanmäktig, att han knappast kan gå».

Han dog den 12 okt. 1775 plötsligt av slag, och

södra kämnärsrätten, som rannsakat om hans död,

men icke funnit något yttre våld, resolverade, att

han skulle begravas »ärliga, dock uti stillhet».

Över honom har Bellman ristat en runa i Fred-

mans Epistel n:o 58.
1 — Enligt Carléns uppgift

brukade K. gå omkring på gatorna och sälja

kringlor och annat småbröd, som hans hustru bakat

och som han bar i en ask. Detta är anledningen

till att han av Bellman kallas »officianten med
asken». Sn. E.

Knapen. Hans riktiga namn var Johan Reinhold

Knapp (f. 1 70 1), son till en hovmusikant, och

1
I sin essä över Fredmans Epistlar i Svenska gestalter har Levertin

antagit (Sami. skr. 9, s. 43), att denna epistel ursprungligen hört till

de bacchanaliska ordenskapitlen och som skäl anfört, att K. där

kallas »Ordens Officiant i Templet». I handskrifterna till episteln

antydes emellertid på intet sätt denna K:s ställning, utan där heter

dikten : Movitz Elegie öfver Kihlbergs död ... I ordensdikterna kallas

K. f. ö. fr. o. ni. utnämningen till »adelsman» alltid Adlerstop eller

Kihlberg-Adlerstop. Levertins antagande är därför näppeligen riktigt.



Samtida akvarell i Kungl. Biblioteket.
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själv var han medlem av hovkapellet sedan 1717.

Ännu flera musikanter med detta namn funnos i

Stockholm under 1700-talet. En gång 1736 (21

juni) var han instämd till hovkonsistoriet för att

han i elva år försummat att gå till nattvarden.

Han skyllde då på »allehanda oroligheter och pro-

cesser, som hans sinne förbryllat», men då över-

hovpredikanten Stiernman förehöll honom »i vad

själavånda han varit, om Gud i ett sådant tillstånd

kallat honom ur världen», blev han ångerköpt och

lovade att bättra sig, vårföre han för denna gången

fick tillgift av hovkonsistoriet (Prot., Slottsarkivet).

Bellman beskriver hans hustru som en rå och

okunnig ragata, som icke en gång aktade för rov

att förstöra hans oboe, och det tyckes hon, som

hette Susanna Beata Hökerstedt, också ha varit,

ty då makarna voro uppkallade för hovkonsistoriet

att varnas för sin oenighet (1752, 22 okt.), be-

skyllde han sin hustru för »att hon svär och bannas,

icke läser uti någon bok eller går uti Guds hus, är

vårdslös om sitt hushåll och förstörer hans bo, illa

hanterar sina barn, giver honom iooo:de ord för

ett och dessutom sparkar honom», och man får

därför icke anse som underligt, att han blivit ganska

»knarrig» och besvärlig. Fattig och mycket skuld-

satt synes han ha varit, och redan 1750 gavs

enligt en annons i Post-Tidningar (19 maj) för

hans räkning »en ganska liufvelig. Concert af Vocal

och Instrumental Musique» på Riddarhussalen. K.

avled d. 2 maj 1777. Sn.

Kohnodin. Om denne, som fullständigt hette Lars

Kristian Kolmodin och tillhörde en utbredd släkt,
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vet man, att han var värmländing och född d. 1 2

okt. 171 2, blev notarie vid Stockholms norra för-

stads kriminella protokoll 1744 och befordrades

efter att åtskilliga gånger ha förbigåtts d. 25 febr.

1763 till kämnär vid södra kämnärsrätten. Tidigare

hade han även gjort tjänst som vice stadsfiskal.

K. avled i stor fattigdom d. 22 febr. 1771 och be-

grovs på Katarina kyrkogård. Redan 1757 hade

han på grund av »enfaldt hor» blivit skild från sin

hustru, med vilken han hade fyra söner. Bland de

handlingar, som förvara »minnet av hans Bacha-

naliska styrka och lekande omgänge», som det heter

i personförteckningen till Fredmans Sånger, äro tidens

domstolsprotokoll och bland dem särskilt den rätts,

där han själv gjorde tjänst som kämnär, kanske de

mest upplysande. Man finner honom icke sällan åtalad

för fylleri, och sin tjänst skötte han mycket skralt.

Vid ett tillfälle, 1765, instämde han sin husföre-

ståndarinna, välborna jungfrun Brita Kristina von

Drommel, inför södra kämnärsrätten för förskingring

av klädespersedlar, men hon å sin sida uttog gen-

stämning på honom för obefogad rättegång, outbetalad

lön m. m. Han inställde sig icke i laga tid, och

hennes advokat yttrade om honom högt till domstolen,

»att kämnären Kolmodin vore en armodig och för sitt

levnadssätt oskickelig ledamot av denna rätt», vilket

också tyckes ha varit domstolens egen mening Qfr

Flodmark s. 37). I Win (14 s. 166) och Schöm

(S..46) finnes över K. en bacchanalisk parentations-

dikt, som visserligen synes vara alltför okvick och

formellt onöjaktig för att vara av Bellman, men
som dock kan förtjäna att anföras som ett prov
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på den diktning, vilken växte upp i de bellmanska

ordenstravestiernas spår. Den återges här efter Win
med viktigare avvikelser i noter:

SORGE CTPRESSER

ock Bränvins Tankar utdunstade vid Bacchi Tro

Mans Skattmästarens, Riddarens ock Commendeurens

af Bacchi Orden Wälförsnipne H-err Kolmodins Graf
Den m0 -

Så går nu från oss bortt en Bacchi Riddersman,

Hvars make intet fins på Mallmar ell i Stan,

Jag menar Skattmästarn af Orden, Kollmodin

Riddare, Commendeur af två förgylta Svin.

En Man, som all sin tjd rätt gagn för namnet giorde,

Och uti Bacchi tienst giort hvad han giöra borde,

Han som Skattmästare så bar up Bacchi skatt

Att han sielf hade gagn deraf båd dag ock natt.

Så trogen upbördsman knapt Bacchus mer lär åga
1

,

Som både kropp och siäl uti hans tienst vill våga,

Som satt sin vinning i befordra ordens väl

Så långt, att han med skäl kan kallas Bacchi träl.

Hans Tunna runnit ut, Hans glas är sönderkråssat,

Hvarmed han lif ock död, ja
2

sielfva fånen tråssat3 .

Nu ligger han helt dum, helt stum, helt tårr och blek.

Här döden bannas bör, som giorde sådant strek4 .

1 — äga 2
I Win står: 'jag' [!].

3 = trotsat. 4 — streck. Schöm:

'svek'.
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Han käns knapt mer igän, om ej af brenvjns dråppar,

Som ännu fugta tycks de röda brenvjns knäppar,

Hvarmed han prydde sig liksom med skönhets fläck

Att vara brödromän mer angenäm och täck.

Dess ljk vist bord til slut nu blifva balsamerat,

Men Bacchi dråppar det så väl har conserverat,

Att slikt ej giörs behof: Så veta Bacchi Mån 1

Bespara mödan för der's efterlefda
2 vän3

!

Trundman.

Sn. E.

Kämpendahl. Vem denne varit, är icke alldeles

säkert. J. G. Carlén skriver, att han »Sven Kjem-

pendahl — så skrefs namnet rätteligen — var

hökare och egde på 1750-talet fastigheten n:o 155
i qvarteret Kattan inom Maria församling. Hans
välstånd lärer tagit ett snart slut . . . » Den Sven

K., som Carlén syftar på, var från Falköping,

blev hökare i Stockholm 1720 och hade krog på
Tavastgatan i Maria församling, på vars kyrkogård

han begrovs, när han 1740 avled. Han var en

veterligen oförvitlig borgare, som aldrig behövt

borga för någon sup, och dog f. ö. väl tidigt för

att Bellman, som var född samma år, skulle ha

något minne av honom, men möjligen kan skalden

ha avsett hans äldste son, Johan S. Kjempendahl,

som gjorde konkurs 1744 och sedan gick om-

kring och drev i staden utan att sköta någon

näring. Han dog 1755. — En annan kandidat

till urbilden för denna Bellmansfigur, vilken fram-

1 Schöm: 'Så vet en Bacchi Vän' 2 = efterlämnade. 3 Schöm: 'för

Dess efter Lefvand' Män'.
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dragits av Björkman, är en broder till den sist-

nämnde, Daniel K. Född 1727 hade han att börja

med varit »handelsbetjänt» hos sin moder, som

fortsatte mannens såväl hökar- som krogrörelse vid

Tavastgatan, och övertog vid mitten av 1750-talet

åtminstone hökarboden; 1757 avlade han borgared

och kallas då »spanmåls- och victualiehandlande »

.

Två år senare timade i juli den stora branden på
Söder, varvid K:s liksom andra Bellmansfigurers

välstånd alldeles gick till spillo; de hus, familjen

ägde, blevo fullkomligt avbrända, och i mantals-

längden för 1760 finnes om honom följande an-

\j teckning: »gift, bebor egen gård, afbränd, utan

näring, efter olycka i brand». Det gick tydligen

alltmer utför med honom; efter moderns död

1762 fick han visserligen de avbrända tomterna,

som tillhörde henne, men det dröjde inte länge,

innan de kommit i andra händer, och i mantals-

längden för 1770 heter det om honom: »hökare,

utan handelsbod, i fattigt tillstånd». Han dog d.

20 febr. 1 77 1. — Ännu en Kämpendahl, Sven

Petter, en son till Johan S., har antagits vara Bell-

mansfiguren; denne var emellertid född så sent som

1745 och flyttade ganska tidigt över till Visby;

han blev där sedermera uppsyningsman vid krono-

bränneriet och »traktör» men slutade som vice kloc-

kare vid Domkyrkan. Sn. E.

Lundbeck tillhörde de tulltjänstemän, som Bellman

under sin tjänstgöring i Generaltulldirektionen fick

korn på och fann vara lämpliga kandidater till

»Bacchi Ordens stora stjärna». Pehr Lundbeck var

född den 2 juli 1720, studerade i Lund och antogs
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vid tullen i Stockholm 1749; åtta år senare blev

han kontrollör i Strömstad, förflyttades 1762 till

Västervik och efter ytterligare två år till Nyköping.

När han den 4 dec. 1769 utnämndes till riddare

av De Två Förgylta Svinen, hade han tiden när-

mast före kraftigt meriterat för denna utmärkelse.

Särskilt under senare delen av 1768 duggade det

med anmärkningar mot honom: den 5 sept., emedan

han inte efter tilländalupen ledighet inställt sig till

tjänstgöring samt emedan han sällan var i Nyköping

»och när det någon gång hände, warit af starka

drycker så öfwerlastad, att ingen tiänst kunnat af

honom förrättas»; den 17 okt., enär han sällan

funnes i staden utan vistades på sitt lanthemman

»under förebärande af sjukdom och bättre skiötsel»

— han hade tidigare »i anseende til siukdom och

de kalla tiänsterummen » fått tillstånd att arbeta

hemma hos sig; däremot hade hans ansökan att få

vistas på en sin lantgård och låta sköta sysslan

genom vikarie icke beviljats — dessutom hade han

under de tydligen mer tillfälliga uppehållen i staden

åtskilliga gånger varit drucken men alltid uppgivit,

att »sjukdomen wore så beskaffad, at han sällan

någon hel dag befunne sig frisk, hwadan han i så

måtto ock litet med sysslan sig befatta kunnat,

änskönt han ock wore ständigt i staden»; f. ö. hade

nogsamligen märkts, att hans sinnen stundom voro

»skingrade» samt att han i sådant tillstånd betedde

sig »oskickeligen »; den 28 nov. slutligen rappor-

terades det, att L. befunnits ligga på sängen i sitt

hus så överlastad, att han inte kunnat ge något

redigt svar åt dem, som besökt honom i tjänste-
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ärenden. Det är, som synes, ej utan skäl, som

Bellman låter L. i sin ordensed förklara: »jag

tiänat Bacchus mer än Kungen som jag tiänar»,

och man förstår granneligen, att tullförvaltaren,

såsom L. senare själv klagade över, inte ville

tjänstgöra tillsammans med honom eller lämna

honom ena nyckeln till kassan. Man var emellertid

under 1700-talet ganska fördragsam mot suputar.

På hemställan av tulldirektionen, som låtit verk-

ställa en undersökning av L:s förhållanden och hän-

visade till att han var »både till sinnes- och kropps-

krafter så förswagad och skröplig», att han varken

kunde sköta sin hushållning eller sin tjänst och att

han jämte hustru och bara var »stadd i yttersta

armod och nöd», beviljades honom i början av 1771
pension med halva lönen, 150 dir smt, i behåll.

Denna pension fick han emellertid inte länge glädja

sig åt. Han dog 1772. I samma protokollsregister,

där Apelstubbe figurerar som »Tullinspector och

Commendeur», benämner Bellman L., såsom Björk-

mans anteckningar också upplysa: »Controlleur och

Commendeur af Baki 2 förgylta Swins orden. » E.

Lundholm. Bryggaren och brännvinsbrännaren Eric

Lundholm (f. 171 1 eller 171 5) vann burskap på
sitt yrke 1750 och hade, medan han ännu var i

stånd att driva en borgerlig näring, sitt bryggeri

vid Skinnarviken i Maria församling. 1758 lät

hans hustru Maria Elisabeth Roos skilja sig ifrån

honom (den Maria Stenmark, som han brukar upp-

givas ha varit gift med, synes ha varit hans svär-

mor); den bouppteckning, som för skilsmässan upp-

rättades den 2 1 febr. nämnda år (Stadsark.) och



Sida av registret till Generaltulldirektionens protokoll för år 1771
registret upprättat av Bellman. Överst till höger: "Lnndheck. Con

trolleur och Commendeur af Baki 2 förgylta Swins orden."

23. — Bacchi Oj-den.
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som visar, att boet var tämligen välförsett, är

undertecknad av en annan av Bacchi Ordens

hjältar, Petter Planberg. Aret därpå gjorde L.

konkurs och sedan tycks det ha gätt utför med
honom allt mer och mer. 1760 kallas han »f. d.

bryggare utan verk och rörelse» och ett par år

senare betecknas han som »fattig» (Lundberg i

St. Eriks årsbok 1927 s. 50). Han dog i Maria

av slag, den 17 aug. 1769, och i bouppteckningen

(Stadsark.), som dock upptager en hel del till-

gångar, står till slut antecknat: »Emedan skulden

öfwerstiger den angifna ägendommen, så blifwer,

efter detta inventarium, ej något öfrigit för enkan

eller afl. mannens arfwingar at tillgå. » Sn. E.

Meissner. Bland de ganska talrika personer med
namnet Meisner, som funnos i Stockholm på Bell-

mans tid, brukar man identifiera diktgestalten med
en bryggare Daniel Meisner. Denne ger ett inga-

lunda ovanligt exempel på huru en hantverkssläkt

efter några generationer råkar i förfall. Hans för-

fäder hade i flera led varit bryggare i Stockholm.

Hans fader, bryggaren Vilhelm M., som hade sitt

bryggeri vid Götgatan i kv. Bryggaren, avled

1729, och Daniel M. var då sex år gammal.

Sedan han vuxit upp, övertog han bryggeriet, men
kunde icke sköta detta, utan måste lämna det ifrån

sig. En kort tid arrenderade han. ett annat bryggeri

men gjorde snart konkurs. 1770 bodde han i kv.

Dykärret i Maria församling. Han råkade små-

ningom i den fullständigaste misär, och i 1780 års

mantalslängd, där han angives bosatt i kv. Neder-

land på Södermalm, står om honom följande an-
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teckning: »F. d. bryggaren Daniel Meisner, alldeles

av sig kommen, ser helt och hållet andra i hän-

derna efter sitt uppehälle, mest naken. » Han avled

i september månad samma år. Meisner var gift två

gånger. Hans andra hustru överlevde honom, och

i sitt första gifte hade han två söner, (jfr Flod-

mark s. 3 2). Sn.

Korpral Mollbergs bostad, gårdshus till Klara Norra Kyrkogata
n:r 25. Blyertsteckning av okänd konstnär.

Lorentz Mollberg, »Bacchi Corporal och Ordens-

granadör » , var född 1734 och son till en skräd-

dare av västgötasläkt med samma namn. Hans
morbror var en förmögen manufakturist, tröj- och

strumpvävaren Tomas Lundberg 1749). Släkten

var välbärgad och hade utgreningar i Amsterdam,

som M. i sin ungdom besökte. Från denna resa

förskriver sig- troligen den tyska rotvålska, Bellman
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ibland låter honom tala. Den fabrik, Lundberg ägt

(Hornsgatan 22), övertogs vid hans död av M:s

far, och när denne dog (175 2), ärvdes den av

Lorentz M. själv. Han kunde emellertid inte alls

sköta den, utan den gick allt mer och mer bakåt;

under det att där vid 1752 års utgång funnits nio

tröj- och strumpstolar, vid vilka tillsammans femton

arbetare sysselsattes, funnos 1756 blott två stolar,

och antalet arbetare och arbeterskor hade sjunkit

till sex. Så småningom övergav M. helt väveriet

och inrättade i stället en danslokal i sin lägenhet

Grönlund. 1756 gifte han sig med jungfru Maria

Elisabeth Reich. De hade tre barn, och hon över-

levde honom. På grund av oföretagsamhet och

trassliga affärer försjönk han i armod och detta

tvingade honom över på den militära banan. Han
återfinnes 1762 som ryttare vid Livregementet, och

som rotmästare fick han 1769 rusthållet Yttergärde,

efter vilket han bar soldatnamnet Yttergren. Korpral

tycks han aldrig ha varit. Han dog i lungsot den

3 mars 1772 utfattig, och sin släkt hade han

dragit med i sin sociala misär. Sn. E.

»Ordens-oboisten» Fredrik Mowitz var född i Stock-

holm 1 7 2 1 , son till en krögare Joseph Kristian

Mowitz. Tolv år gammal inskrevs han i Stock-

holms trivialskola, sedan han visat sig kunna lilla

katekesen utantill och begynt läsa även den större

samt vara något litet skrivkunnig, varför han pla- 1

cerades i klass V. De lärda mödorna blevo emel-

lertid ej långvariga, ty en tid därefter finner man
honom i perukmakarlära. Snart lämnade han även

j

hantverket för att övergå i krigstjänst, och 1741
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Mowitz. Samtida akvarell i Nationalmuseum

träffas han som hantlangare vid artilleriet. 1752
blev han lärsappör och 1755 undersappör, som

sedan, förblir hans officiella titel. Han råkade emel-

lertid ut för olyckan att bli skadad i tjänsten,

vilket nödgade honom att avbryta den militära

banan, och som invalid fick han avsked 1763.

Härefter börjar den av Bellman besjungne Movitz
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sin egentliga verksamhet. Bl. a. uppträdde han

och spelade på krogarna emot betalning. En
episod, som belyser denna hans sysselsättning, be-

röres i Slottsrättens protokoll för 1766. Hos en

traktör Sahlberg på Djurgården hade M. vid ett

slagsmål råkat illa ut: han hade blivit illa sårad,

fått en basfiol sönderslagen och en liten fiol skadad,

och dessutom hade han berövats de pengar, upp-

samlade på tallrik, som han förtjänat under aftonen

och som uppgingo till vid pass 1 8 dir kmt. När

målet avgjordes Q*19), fick M. ersättning efter

uppskattat värde. Huvudsakligen försörjde han sig

emellertid som krögare. En gång, 1776 QIt),

fick han böta för att han icke haft månadstaxan

upphängd i sin krog. — Bellman beskriver M. som

konstnär. I varje fall var han en händig man,

som kunde åtskilliga finare hantverk. Han var

sålunda bekant som paraplymakare. Hans glättiga

sinne och popularitet som festarrangör äro vits-

ordade av traditionen. Han avled av »stenpassion

»

1779
29

/s, och i hans utfattiga bo fanns främst en

basfiol, värderad till 16 skillingar. Till år 1779
är också den ursprungliga avfattningen av »Bacchi

Tempel öpnat vid en Hieltes död» förlagd. —
M. var gift två gånger och hade i sitt första äkten-

skap tre söner. Den andra hustrun, Kristina Zeder,

överlevde honom. Hon höll krog ännu 1790. Den
låg då i hörnet av Norrlandsgatan och Stakens gränd,

och troligen efter mannens titel i Fredmans Epistlar

kallas hon för konstapelsänka. Sri. E.

Nybom. Att beskriva bryggaren. Zacharias Nyboms
öde är ungefär som att upprepa den nyss omtalade
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bryggaren Daniel Meisners. Han var son till en

bryggare Lars N. (d. 1741), som hade ett stort

bryggeri och brännvinsbränneri vid Ladugårdslands-

torg, vilket sonen övertog. Denne blev borgare i

Stockholm 1743 men gjorde konkurs 1748 och

var sedan till sin död 1776 egentligen tjänst-

görande i Bacchi Ordenskapitel. Carlén uppger, att

han på 1750-talet ägde bryggeri i kvarteret Sand-

backen i Katarina församling, en uppgift, som

visat sig vara riktig. I Völschows förteckning på
supbröder (se ovan s. 22) förekommer en bryggare

Nybom, som mycket väl kan vara den här av-

handlade. Sn. E.

Nystedt. Denne är möjligen identisk med en vin-

skänk Johan Nystedt, som var född 1728 och i

senare delen av 1750-talet residerade på källaren

Friheten — om denna är densamma som Enigheten,

vilken Bellman i personförteckningen till Fredmans

Sånger uppger, att N. var »liqueurförvaltare » på,

är ej utrett. Man vet om Johan N., att han en

gång 1757, då det blivit krakel på hans krog

mellan några överförfriskade herrar, vari bl. a.

den bekante komministern Peter Murbeck i Hedvig

Eleonora deltagit, tillkallade stadsvakten; när denna

ankom, var emellertid allt lugnt och stilla. Enligt

Bellman, vars uppgifter ju dock inte alltid äro att

lita på, hade N. en ganska säregen yrkesteknik: han

skrev gemenligen hälften av namnet själv, »och när

Kyparen lade stedt i ändan, så var räkningen

färdig». — Johan N:s änka dog i nov. 1776.

(Jfr Lundberg i S:t Eriks årsbok 1927 s. 56 f.) E.

Planberg. Petter Planberg var liksom Kolmodin
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och Glock kämnär. Han var son till en trädgårds-

mästare på Kungsholmen, Petter P. (d. 1749), var

född 1722, blev tjuguårig student i Uppsala och

erhöll efter avslutade studier Stockholms konsisto-

riums tillstånd att förrätta veckopredikningar i Rid-

darholms- och Kungsholmskyrkorna, skrev 1747 in

sig i rådhusrätten och blev efter ett långsamt avance-

mang; andre kämnär vid stadskåmnärsrätten 1765.

Längre nådde han ej, och härtill var hans

enskilda vandel ett väsentligt hinder. J. G. Carlén

. citerar ur magistratens protokoll ett yttrande om
honom, när han 1775 sökt till primarie kämnär:

»at Planberg är en snäll och skickelig man, enär

han är uti sitt goda lynne, men at som oftast

honom påkommer någon slags siukdom, hvartil han

sielf till någon del torde vara orsaken, som aldeles

sätter honom utur stånd att förrätta sine sysslor,

hvilket understundom i nere veckor påstår. » Plan-

berg försvarade sig häremot med att han vore »nog

besvärad af ärfteliga och det hos mig ibland de

fyra mäst härskande melancoliska temperament»,

varför hans motgångar hos honom »åstadkommit

sådan bitande sorg, at jag ofta ej funnit deruti

lindring, så fram t jag icke sökt fördrifva besvärliga

tankarna ibland vänner, hvilkas redelighet stundom

slagit mig felt, i det de påfunnit sådane utvägar,

som mera skadat än gagnat den bedröfvade och

torde gifvit missgynnare och klaffare anledning at

berykta mig för fri och vidlyftig lefnad». Och i

avseende på den under flera veckor fortfarande

sjukligheten säger han, att detta yttrande vore osan-

ning, men att han »någon gång nödgats för några
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dagar blifva i sitt hemvist såväl till sansning af

strödda sinnen, som ock emellanåt til bot för de

af sådan grof spis, som fattigdomen åtföljer, åkomne

krämpor, hvilka ock, isynnerhet om vårtiden af

ombyte i väderlek, såsom hosta och catarrhe gemen-

ligen kunnat förorsakas» (cit. efter Carlén). Polis-

diariet för 4 maj 1778 upplyser om, att »käm-

nären Pehr Planberg förleden lördags varit på

allmän gata av starka drycker alldeles överlastad»,

och han fick mottaga en allvarlig skrapa av över-

ståthållaren. Han torde nu helt ha upphört att

tjänstgöra, och efter flera år av nöd och sjukdom

fick han på egen begäran avsked med 1784 års

slut, efter han »längre tid varit besvärad med
sådan sjuklighet, att föga hopp skall vara om hans

vederfående, så att kämnärsrätten av honom kan

vänta sig något biträde». I avskedsbrevet säges han

dock i 3 5 år »med trohet och skickelighet full-

gjort de honom åliggande och ansvariga göromål».

Han ägde en liten gård vid Tjärhovsgatan på

Södermalm, men var alldeles utfattig, när han avled

d. 12 nov. 1 79 1. 69 år gammal, »en Herre till

åren». Han var den längst överlevande av ordens-

kapitlets medlemmar, (jfr Flodmark s. 40). Sn.

Carl .'Johan Pratenius, »Ordensprästen», tillhörde den

lärda delen av den bacchanaliska världen och synes

ha varit en mera storslagen fyllerist än de flesta

andra. Han var född i By 17 15, studerade i Upp-

sala och prästvigdes 1739 samt blev efter att ha

varit huspredikant hos landshövding Cederbjelke

och predikant vid Vårby brunn komminister i Hede-

mora 1744. Ar 1762 kom han fullständigt okänd
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till Stockholm och sökte komministraturen i Hedvig

Eleonora, höll en glänsande provpredikan, som tog

hela församlingen med storm, och hade även en-

gagerat trumpetare- och pukslagare för att förhöja

gudstjänsten. Han beskylldes redan då för att ha

varit mindre nykter och anklagades för att i sin

provpredikan ha gjort sig skyldig till flera otill-

ständiga och kätterska uttalanden. Sålunda skulle

han bl. a. ha kallat »fullkomlighetens tillstånd i

paradiset en komedi» och sagt, att »på prästens

girighet och Guds barmhärtighet är ingen ände».

Han blev likväl vald med överväldigande flertal

men avslöjade sig snart som en betänklig alko-

holist. Upprepade gånger kallas han inför kon-

sistoriet för att stå till svars för fylleri. Bl. a. hade

han en gång i sept. 1768 följt med vedåkaren till

stranden för att hämta ved och därvid fallit och

stött sig så illa, att han varit alldeles blodig och

»känslolös» och sedan måst hålla sig inne och

endast förbunden och överhöljd över ansiktet kunnat

gå ut; ryktet sade allmänt, att hans fall orsakats

av en alltför kraftig florshuva. Själv förklarade

han visserligen, att han »vid det tillfället äfven-

tyrat sitt lif, om (!) stenen, hvaremot han i fallet

stupade, varit kantig» men ville inte vidgå, att

han varit berusad; fallet har varit »en blott olycka,

orsakad af den slipprighet, som då varande regn-

väder åstadkommit». Att den allmänna meningen

nog hade grund framgår emellertid av att han

erkände sie ha druckit brännvin åtminstone treo
gånger tidigare på dagen. Pratertius uppträdde ofta

berusad i predikstolen, men det sades om honom,
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att han predikade aldrig bättre än när han var

full; när han var nykter, var han tråkig. Särskilt

var han omtyckt för att han inte hörde till den

vanliga dundrande botpredikanttypen. Kyrkoherden

i Riddarholmen, som en gång 1767 hade anlitat

honom som hjälppräst, skriver härom: »Icke var

Pratenius, när han gick i kyrkan, mera full än

han ordinärt plägar vara, men han lär aldrig pre-

dika likare. Det är förargligt, att han kom därtill ...»

Inför konsistoriet kom P. emellertid inte blott för

sina fylleriförseelser utan också av andra anled-

ningar — så anklagades han en gång för några

irrläror angående nöddopet, och då han tillfrågades

om han ville »rätta sig», svarade han, en ny
Luther, »ja, om han med skäl blefve öfvertygad,

att han hade orätt». Framför allt var det emel-

lertid hans äktenskapliga kontroverser med hustrun,

Maria Elisabeth Nordahl, vilka förde honom inför

Pontius Pilatus — om dessa stridigheter uteslutande

berodde på honom må f. ö. lämnas osagt. Som
prov på den ton, som även inför högvördiga kon-

sistoriet härskade makarna emellan, kan en passus

ur protokollet för den 22 nov. 1774 anföras:

P. beklagade, »att då hustrun vore ganska arg och

ovettig samt, som orden föllo, skällde såsom en

hynda, hon derigenom under tiden uppretade dess

af naturen hetsiga sinnelag att ej alltid så noga

afpassa sina utlåtelser till henne: men ville hon

vara hö nig och hålla sin ostyriga trut, skulle hos

honom icke saknas all möjlig ömhet och omvård-

nad». — Pratenius fick det värdigaste slut, som

Bacchus kunde giva sina barn. Han låg — uppges
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det — en morgon i april 1776 död av slag i en

rännsten. Sn. E.

Stenberg. Född 1720 hade Nils Stenberg först varit

hantverkare (troligen skräddare) i Stockholm, och

sedermera handlande, då han som grossör slagit sig

ned i Sigtuna, men åren 1751-62 var han vice

lantj ägare i Upsala län under den ordinaries sjuk-

dom samt fick efter avskedet jägmästares titel (Sam-

zelius, Jägeristaten, 191 5, s. 309). Då han av

Bellman kallas »vice interims jägmästare», är detta

' tydligen något slags sammanslagning av de båda

titlarna »vice landtj ägare» och »jägmästare». Så

alldeles utan förtjänster på jaktens område, som

Bellman på ett ställe låter förstå (se s. 191), var

väl S. inte, åtminstone om man får tro hans egna

meritförteckningar (Upsala landsarkiv); i en av

dessa anger han bl. a., att han i dec. 1759, då

majestäterna vistades i Upsala, hade förtroendet att

skaffa villebråd till det kungliga köket och att

»anföra jagttygen samt en del av Uplands och

Wesmanlands drefskall wid kongl. jagten». En
gång (dec. 1760) anklagas han för att ha »utövat

otrohet» genom att sälja skog av allmänningen i

Håbo härad, men det måtte inte ha varit så farligt,

eftersom han dock vid avskedet fick den hett efter-

traktade jägmästartiteln. F. ö. får man knappast

undra över om han på det angivna sättet sökte

skaffa sig en smula inkomst: under hela sin tid

som lantjägare tjänstgjorde han nämligen utan lön;

flera gånger anhöll han om att få hjälp »till en

beta bröd» men alltid förgäves, och han klagar

också över utarmning. Direkt fattig tycks han
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dock ej ha varit. Tidigare hade han varit hus-

ägare i Sigtuna, och vid sin död d. 3 i dec. 1773
ägde han i Stockholm, där han tillbragte senare

delen av sitt liv, en gård i kvarteret Rådman,

hörnet av Hammarby- och Tullportsgatorna. Kan-

hända hade han fått denna med sin andra hustru,

Catharina Elisabeth Malmin, som han gift sig med
1766. — Att S. verkligen, som Bellman uttrycker

sig, »dyrkat Vinets far» styrkes till överflöd av

Norra förstads västra kämnärsrätts brottmålsprotokoll

från 1760-talet (Stadsark., Stockholm). När han

en gång 1766 (22 febr.) anklagade en person för

att denne på en krog utan orsak »med gäckeri»

ryckt upp honom från en stol och släppt honom
i golvet, intygade ett vittne, att »Stenberg har

warit så af drycker öfwerlastad, at han icke kunnat

stå utan setat pä en stol, och tå Lundberg tagit

honom i handen, har han fallit af stolen i gålfwet

och stödt sig». En annan gång hade han i fyllan och

villan på sin gård slqutit ett par främmande hundar,

vilka han fick ersätta. I allmänhet hade S. inte

någon vidare framgång i de mål, där han själv

kärade. Men åtminstone en gång lyckades han få en

av sina antagonister, en ombudsman Biömhufvud,

fast för ärekränkning (7 okt. 1769), men så hade

B. också varit duktigt oförskämd: han hade enligt ett

vittnes berättelse sagt, »det Stenberg wore tre-

dubbel mästare, först mäster skräddare, sedan jäg-

mästare och nu mäster tiuf » — det sistnämnda

tydligen med anspelning på en tidigare historia,

vari båda varit inblandade. — »Jag är en grofwer

karl», lär S. ha yttrat, när han en gång som ofta
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annars hälsade på hos karduansmakareänkan Moberg

och åt upp maten ur grytan för hennes folk (mål

vid Norra förstads östra kämnärsrätt ; första proto-

kollet d. 7 dec. 1770), och den självkarak-

täristiken kan man nog inte jäva. E.

Stendeckers, »Ordenspukarens », fullständiga namn
var Johan Kristoffer Steindecker. Hans fader, Johan

Lorents S., född i Kassel, var likaledes pukslagare

och tillhörde konung Fredrik I:s musikkår, vilket

är anledning till att S. i personförteckningen till

Fredmans. Sånger säges vara »på hessisk stat». Han
avled 1748, och sonen, som var född 1727 och

vid faderns död redan pukslagare vid kungl. adels-

faneregementet, fick d. 6 febr. 1748 övertaga hans

hovpukarebeställning med 460 daler kopparmynt

i lön. Denna behöll han ända till sin död, som

inträffade d. 19 april 1775. Otroligt är icke att

han, som Bellman uppger i personförteckningen till

Fredmans Sånger, verkligen avled på källaren Ele-

fanten, ty dödsorsaken var slaganfall. Utom sin

hovpukaretjänst hade han även pantlåneinrättning.

Steindeckers leverne känner man, tack vare det

. minst sagt stormiga äktenskap, i vilket han var

förenad med sin hustru Maria Sandberg, ganska

väl, och de uppträda ofta som parter mot varandra

i domstolsprotokollen. Måhända har han liksom

Fredman från de husliga olyckorna sökt sig till

Bacchi Tempel, men i motsats till denne var han

avgjort en tyrann. Vid ett tillfälle (1764, 23 maj),

då hans hustru inför hovkonsistoriet klagat över

hans »otidighet och hårdhet» och de båda undfått

varning, försvarade han sig med att säga, att hon
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»är olydig och motsträvig och gör intet vad han

vill samt icke låter sig böja varken med godo eller

ondo eller Guds ord» »ty han tror», till-

fogar protokollisten, »att en man bör kunna rätta

hos sin hustru, vad han finner tjänligt till befor-

dran av bibehållande av deras samfällda bo, isyn-

nerhet när man råkar uti den belägenheten, som

han har varit, i det att hustrun råkat i balans, det

han fått lov att gälda». Hon å sin sida gav en

mera drastisk skildring av sin man: »När Stein-

decker kommer drucken hem, är han ganska ore-

gerlig, och med hugg och slag henne överfaller,

så att hon ofta, enligt fältskärsattester, som hon

härom tagit, haft hela 1 6 å 1 7 blodviten och Må-

nader i sänder såsom nog tydeliga märken utav

mannens oanständiga och hårda medfart, varförutan

han ock slagit sin egen svärmoder och därjämte

springer med laddade gevär, skjuter och dundrar

och oroar grannarna, som nogsamt kunna bestyrka,

vad hon säger och i vad äventyr hon ofta för

hans ilska är utställd när han, som ofta

sker, kommer sent hem om nätterna, måste hon

sitta och passa på honom, och när han då kommer,

slänger han henne in genom dörren och svär sedan

i några timmar, då han väl sedan själv lägger sig,

men tvingar henne att sitta på en stol vid dörren

och med allehanda skällsord, såsom [— — —

]

och flera dylika oanständiga utlåtelser henne över-

hopar. » Härtill svarade mannen uppbragt, att »hon

ljuger som en förbannad själ», och konsistoriet för-

manade »dem bägge till tåligt undragande med
varandras fel och att framdeles söka frid och sämja».
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Hon sökte i det längsta komma undan honom, men
de skickades hem att tillsammans söka bättra sig,

»sedan dem Guds nåd och välsignelse tillönskato
var». Vid en annan process mellan makarna inför

Nedre borgrätten 1765 (Slottsarkivet) uppträder

som vittne »ryttaren Mollberg». Emellertid var

Steindecker en skicklig pukslagare, som Bellman

också uppger, och han brukade assistera vid Nummer-
lotteriets dragningar, vilka firades mycket festligt.

Då han i mars 1775 skulle tjänstgöra vid en dylik

dragning, hade han emellertid slarvat bort puk-

fanorna, efter vilka han förgäves annonserade i

Dagligt Allehanda. Han dömdes att ersätta dessa,

som voro mycket dyrbara, men han dog hastigt

ifrån skulden. Bellman blev först i början på föl-

jande år sekreterare i Nummerlotteriet men hade

säkert ändå ofta hört honom slå sina virvlar. Sn.

Diedrich Johan Trnndman (f. 17 17, d. 1773),
* Ordensklockaren och vice edsformulärförestavaren

»

i Bacchi Orden var även i »civila» livet klockare

och hade t. o. m. åtnjutit akademisk undervisning,

ehuru han väl knappast läppjat så djupt på lär-

domens bägare — därtill hade han alltför stor smak

för den av Bacchi håvor fyllda. Han var prästson

från Stockholm
-
och hade en bror, Johan Carl, som

vid sin död 1743 stigit till hovpredikant. Diedrich

T. inskrevs vid universitetet i Uppsala och Stock-

holms nation i februari 1737 och uppträdde ännu

tio år senare (d.
11

1 11) som extra opponent vid en

av de då ännu vanliga nationsdisputationerna, varvid

han, förutom det han ville »tillskynda så wäl

Officiariis som Ahörarne nöje», »åfwen å daga lade
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sin anwända flit wid studier och bokwett», som det

heter i protokollet (U. B.). Samtidigt föreslogs han

till senior, men erhöll vid valet ej en enda röst,

något som ju tyder på att hans anseende bland

landsmännen ej var det allra bästa. I Stockholms-

Posten 1790 n:r 18 uppges, att en Trundman,
vilken »lär wara densamme, som wunnit odödlighet

genom den gladaste bland Sweriges Skalder», år

1747 spelat Sylvaris roll i den av P. Lindahl eller

• L. S. Lalin skrivna »Syrinx eller - den uti Wass
förwandlade Wattu-Nymphen », vår första komiska

opera. Som synes är uppgiften ej fullt bestämd

och sannolikt felaktig. Visst är emellertid, att T.

efter »studie »åren i Uppsala återvände till Stock-

holm. Han synes att börja med ha ägnat sig åt

mer fri lärarverksamhet : han kallas än studiosus,

än paedagogist. Slutligen uppträder han i längder

och dylika handlingar fr. o. m. 1760 jom skol-

mästare och klockare vid Spinnhuset; ännu 1764
benämnes han dock »gamle studenten» T. En an-

teckning i Stockholms nations matrikel uppger, att

han under sin senare levnad var »allmänt känd

för sitt oordentliga levnadssätt». Detta vaF väl

också orsaken till att han vid sin död var så fattig,

att han fick fri begravning i Maria kyrkas grav.

— Ar 1756 hade T. gift sig med en änka Chri-

stina Blom, som tycks ha varit en ganska tem-

peramentsfull dam. Bland annat hade hon en gång

vid en ordväxling med en granne, en trädgårds-

mästare Ahlgren, kallat denne för en gammal silver-

tjuv och gått in i sitt rum efter nattkärlet för att

slå dess innehåll över honom; han räddade sig dock



Kommentar

genom att gå ia till sig — detta enligt A:s egen

berättelse. När hon stämdes (
25

/5 l 1^7\ svarade

hon med beskyllningar mot A.: dennes son hade

slagit sönder hennes mans fiol, varåt A. endast

skrattat och sagt, att det. var en bagatell; fadern

och sonen A. hade tänkt(!) överfalla henne i hennes

rum, »undsägande att bryta nacken af hennes man
och henne hemma eller borta» m. m. Var hustru

Trundman likadan i sitt uppträdande mot mannen,

som hon visar sig vid detta tillfälle, kan man ju

förstå, att hon inte gärna kunde upprätta honom
ur hans förfall utan snarare bidrog därtill. Ii.

Gabriel JVannenmacher uppgives ha varit från Söder-

manland. Man känner också flera personer med
namnet Wannenmacher, som härstammade från

Jäders socken i Öster-Rekarne härad, och förmodligen

var detta även Gabriel W:s ursprungliga hemort.

Vid mitten av 1760-talet träffa vi honom som träd-

gårdsmästare på Signildsbergs gård i Håtuna socken,

Stockholms län. Denna gård, även kallad Signes-

berg, ägdes åren 1764— 1783 av dåvarande krigs-

rådet Joh. Albr. Woltemat, vilken även hade hus

i Stockholm, n:r 37 i kvarteret Sköldpaddan (mot-

svarande nuv. Herkulesgatan 25). I mars 1766
stämdes Wannenmacher av nämndemannen Börje

Larsson i Långtora by att inlösa en förskrivning;

W. erkände sig visserligen ha skrivit den men
senare utgett den »för borgade varor» till en hö-

kare i Stockholm samt påstod sig ha betalt den

men glömt återta den; hur det nu var, så dömdes

han att betala (Håbo häradsrätts dombok 1765-66,

Uppsala landsarkiv). Om W:s »bacchanaliska för-
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tjänster» vittnar C. F. Mennander-Fredenheim i

ett brev till sin fader (se nedan s. 186), då han

betecknar honom som »lika stor fyllh . . . » som

fader Berg. E.

Westerberg kallas av Bellman kongl. stånddrabant,

och en som mycket väl kan vara den av skalden

avsedde, är en Sven W., som 1755 blev exspek-

tant och 1758 drabant på stat. 1767 utmärkte

han sig genom att på sin vakt vara så överlastad

av starka drycker, att han inte kunde skyldra, när

majestäterna passerade, varjämte han »medels bull-

rande och stötande med gewäret» betedde sig »oan-

ständigt». Nedre borgrätten, som rannsakade honom,

var inte särdeles nådig: hans fylla skulle kosta

honom livet, varvid han visserligen kunde glädja

sig åt, att exekutionen skulle ske medelst halshugg-

ning. Adolf Fredrik »den milde» var emellertid inte

så hårdhjärtad som nyssnämnda domstol; i övre borg-

rätten nedsattes (
3°/3 straffet »enligt Kongl.

Maj:ts wilja» till åtta dygns fängelse på vatten

och bröd. E.

Ulla Winblad brukar, främst på grund av Bellmans

egna uppgifter om henne, identifieras med en av

stadens ungkarlar väl känd värdshus flicka, vars bor-

gerliga namn var Maria Kristina Kiellström. Namnet
Winblad hade dock till den grad slagit igenom,

att det en gång (1770) även förekom i mantals-

längden, dock med tillägget »af misstänkt lefnad»

.

Hennes födelsedag värden 15 juni 1744. Fadern,

artillerihantlangaren Johan Kiellström, härstammade

från Östergötland. Bägge hennes föräldrar ledo av

fallandesot. De hade flera barn, och hemmet var
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Ulla Winblad. Samtida silhuett. Tillhör fröken Y. Bahrman,
Stockholm.

utfattigt. Man kan sålunda tänka sig, att hennes

uppfostran på det grövsta försummades, och tjäna

passade henne tydligen icke, att döma av hennes

kortvariga försök. Från 1765, då hon gav livet
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åt en dotter, vars fader var överste i rysk eller

holsteinsk tjänst, till 1773, då hon flyttade till

Norrköping, inföll hennes glansperiod. Den 1 2 mars

1772 gifte hon sig med extra visitören vid Stora

Sjötullen Erik Nordström, vilken året efter bröl-

lopet med hjälp av en versifierad rekommendation

av Bellman blev sjötullbesökare (tullvaktmästare)

i Norrköping. Hennes ryktbarhet följde henne även

här, och i kämnärsrättens protokoll ges ofta glimtar

ur deras äktenskap med trätor, fylleri och lider-

lighet. Efter mannens död flyttade hon 1782 till-

baka till sin ungdoms valplats, och den 19 mars

1786 ingick »dygdesamma änkan Maria Kristina

Kiellström» ett nytt gifte med hallrättsvaktmästaren

Erik Lindståhl, elva år yngre än hon. Man torde

kunna förstå honom, att han redan året efter bröl-

lopet »jämt och samt beklagat sig vara gift med
densamma Ulla Winblad, som är såväl i allmänhet

som genom tryckta kväden för liderlighet beryktad»,

som det vittnades inför kämnärsrätten 25 okt. 1787.

Han var t. o. m. husägare, och genom olovlig

utskänkning bidrog hon väsentligt till att, när

»vaktmästaren Erik Lindståhls kära maka», som

det hette i dödsannonsen, avled den 20 jan. 1798,

familjen var smått välbärgad. — Traditionen för-

medlar några enkla anekdoter om hennes samman-

träffanden med Bellman av harmlöst innehåll.

Att den bellmanska diktgestalten, som icke är

enhetligt skildrad, även haft andra levande före-

bilder är troligt. Sn. E.o
JVolfdauer. Johan Wolffdauer var son till. en kop-

parsmed i Göteborg och troligen född den 5 dec.
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1703 (enl. egen uppgift två år tidigare). Efter

att ha varit e. o. kammarskrivare utnämndes han

den 2 april 1728 till kyrkoinspektor i Bohuslän.

Såsom sådan var han ansvarig för vården av kyr-

korna i länet och deras egendom, skulle förvalta

och redovisa kyrkomedlen m. m. Trots att han

enligt landshövdingens intyg vid utnämningen »från

barndomen öfvat sig på åtskilliga kontor och ställen

uti det, som länder till en grundlig kunskap af

räkenskaper och hvad därtill hörer» lyckades han

ej sköta sitt ämbete till belåtenhet. Den 8 febr.

1742 beslöt kammarkollegium, att landshövdingen

skulle tillhålla W., »att utan dröjsmål bringa det

till behörig riktighet och fullbordan, som vid kyrko-

räkningarna funnes felaktigt». Ar 1750 var W.
skyldig till länets kyrkor 181 5 dir 22^2 öre smt,

varav han dock vidgick endast 1227 dir 24 öre,

och i en skrivelse av d. 16 aug. anmälde lands-

hövdingen honom för kammarkollegium samt med-

delade, att han suspenderat den försumlige kyrko-

inspektoren. När intet annat hjälpte, gav lands-

hövdingen order om att han skulle inmanas i häkte,

men vid underrättelsen härom lagade sig W. i febr.

175 1, lämnande sin hustru och sina åtta barn, i

väg till Fredrikshald — i detta avseende sålunda

en förelöpare till Bellman. Efter W:s avvikande

till Norge hade magistraten i Strömstad utlyst auk-

tion på ett hus, som han där ägde, men på hans

hustrus föreställningar erhöll den befallning att t. v.

inställa den beramade auktionen, och sedermera

vågade man ej vidta några åtgärder i denna rikt-

ning, då man befarade, att W., som uppehöll sig
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än på svenska och än på norska sidan, kunde

smyga sig in i den öppna och obefästade staden

och »i förtvinan företaga sig något», varigenom

staden »kunde ställas i fara och undergång». När

W. 1752 återvände till Strömstad greps han och

införpassades till Göteborg. Han förklarade emel-

lertid, att han återkommit i förlitan på att han

vore inbegripen under det s. k. pardons-plakat, som

med anledning av konung Adolf Fredriks kröning

utfärdats d. 26 nov. 1 7 5 1 och enligt vilket de

som avvikit ur riket förunnades frihet och tillstånd

att återkomma; »likwäl at de, wid återkomsten,

om brottet är så beskaffadt, skola förlika Måls-

ägaren samt undergå Kyrkoplikt». W. försattes

också mycket riktigt på fri fot och förständigades

att reda ut sina »vidlyftigheter». Detta synes emel-

lertid ej ha skett, och d. 12 mars 1755 säger

magistraten i Strömstad i en skrivelse till lands-

hövdingen, att W:s mesta »näringsfång» varit »att

upphetsa och förleda de enfaldigare af borgerskapet

och i synnerhet af menige allmogen till missämja

och oenighet samt fåfänga och alldeles orimliga

rättegångar». Emellertid anlades i kammarrevisionen

efter en utredning av landskontoret, vilken ej blev

färdig förrän 1763 och genom vilken skulden

fixerades till 1 274 dir 3^2 öre smt, sak mot W.,
varvid åklagaren yrkade på att denne skulle gå

tjänsten förlustig och dömas till livstids straffarbete.

Detta yrkande bifölls dock inte, .utan han ålades

endast att ersätta kyrkorna de medel, som han und-

fått, till vilkas betalande skulle användas den halva

lön, som innehållits för honom under suspensions-
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tiden och vidare värdet av hans egendom, som man
tidigare synes ha försålt; för bristen skulle hån

ställa säker borgen, »hwarefter han, såsom Räk-

ningsgörare och Upbördsman sin Kyrkio-Inspectors-

Syssla åter kommer att tillträda» (Kammarrevisio-

nens dombok 5
/6 1764. R. A.). Landshövdingen

fann sig emellertid alltjämt föranlåten att avhålla

W. från sysslan, varöver denne också 1774 kla-

gade hos kammarkollegium. Men när landshöv-

dingen i jan. 1776 med anledning av W:s besvär

hemställde, att en annan skulle få förrätta dennes

syssla, lämnade nyssnämnda myndighet sitt bifall

härtill. W. dog i slutet av 1778 eller början av

1779. På flera ringklockor, tillhörande kyrkor i

Bohuslän, fanns åtminstone tidigare W:s namn
ingjutet jämte andra notabiliteters, såsom biskopens

och kyrkoherdens. Det äldsta exemplet härpå är en

klocka i Mo med årtalet 1729. (GEdman, Choro-

graphia Bahusiensis, 1746, s. 345 och flerst.). E.

Avall var enligt Bellmans egen uppgift skoflickare.

En Petter Avall träffas också mycket riktigt 1760
som gesäll hos skomakarmåstaren Jonas Gröndahl,

som bodde i kv. Trollhättan n:r 72 i Jakobs för-

samling. Ar 1770 är han egen mästare med tre

lärgossar. Förmodligen hade han redan tidigare

blivit mästare; 1767 hade han åtminstone egen

hushållerska. Då klagade nämligen en viss Lena

Boström, som någon tid skött denna befattning hos

A., inför stadskämnärsrätten (prot.
19

/ 6 i Stadsark.,

Sthlm), att hon blivit driven ur sin tjänst av A.

Denne påstod emellertid, att när han förebrått henne

för slöseri och vårdslöshet, hade hon själv begärt
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orlov, vilket Å. ej förvägrat. Han hade då givit

henne ett par nya skor »att förtiga, det hon i

stället för lön hade ett annat par skor förut utaf

honom bekommit». B. tilläts av rätten att gå ur

tjänsten, och A. fick skaffa sig en ny hushållerska.

— Emellertid råkade A. som flera av Bellmans-

figurerna in i en äktenskaplig kontrovers — »äkten-

skaplig» är kanske f. ö. ej fullt riktigt uttryckt;

det kom nämligen aldrig längre än till trolovning.

A. hade trolovat sig med en jungfru Maria Ny-
ström, det hade lyst de tre reglementerade gångerna,

och redan efter andra lysningen hade bruden flyttat

till A. Men något giftermål hördes ej av, och till

slut fann sig konsistorium föranlåtet att ingripa och

tillkallade parterna (au g. 1769). Härvid beklagade

sig jungfru N., att Avall »genom öfverlastande af

starka drycker samt försummelse i handtverket redan

förstört 100 plåtar af hennes under tjenstetiden

besparade löner, hvarförutan han skall sätta upp

sina lärlingar att vara henne vidrige, .samt dessutom

icke fogat den minsta anstalt till vigseln». Jungfru

N. omtalade också, att Å. ofta brukade gå i ka-

tolska kyrkan och menade, att Ars lättsinnighet

kunde härleda sig därifrån. När Ä. svarade, att han

trodde det inte vara honom förmenat, fick han

härför av konsistoriet en »alvarlig föreställning».

Vad äktenskapsfrågan angick anförde A., att han

för tillfället brukade »hälsovatten » och inte kunde

ge något besked om vigseln, så länge kuren på-

gick, samt påstod f. ö., att jungfru N. varit »olåtig»

och brukade svärja. Konsistoriet förvisade målet till

världslig domstol, och sedan kämnärsrätten (6 dec.
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1769) tillåtit skillnad i trolovningen, prövade kon-

sistoriet skäligt att upplösa den »i anseende till

parterna emellan yppad oenighet, hvartill de å

ömse sidor anledning gifvit»; dock fingo de för

sin »visade ostadighet» erlägga, han fyra och hon

två dir smt till Hedvig Eleonorae kyrka, där lys-

ningarna försiggått. E.

Gabriel Öhman hade en gång erhållit konung Fred-

riks skriftliga försäkran att få bli fodermarsk vido
den i Kungsör förlagda delen av Strömholms och

Kungörs stuteri, och 1753 utfärdades fullmakt för

honom på denna beställning. Han erhöll dock

utom utfodring och andra förmåner endast halvao
lönen; hans företrädare skulle nämligen, väl som

något slags pension, fortfarande uppbära den andra

hälften. Han var gift två gånger och hade många

barn. Tillgångarna synas ha varit små, och han

uppges ofta ha blivit lagsökt. Han dog d. 29

febr. 1792 av slag, 62 år gammal. Vilka sär-

skilda omständigheter som föranlett Bellman att tagaD O
med honom bland Bacchi riddare och kommendörer,

känner man ej. B.

Österman. Stolmakaren Peter Österman (f. 171 9)
var en framstående medlem av Stockholms stol-

makarämbete (A. Baeckström i Till Bernhard Salin

på sextioårsdagen den 14 januari 1921, s. 236).

Han hade, sedan han 1750 blivit borgare i Stock-

holm, sin verkstad vid Maria Högbergsgata i kv.

Laxen (n:o 11) på Södermalm och hade tidtals

flera gesäller och lärpojkar. Han var en skicklig

hantverkare och hade bl. a. förtroendet att tillverka

stolar både för Kungl. slottet och justitiekollegiet.
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Han tycks emellertid ha varit dyr på sina saker,

ty då han en gång 1754 krävde en hovslagare

D. Meussel, påstod denne (enl. handlingar i Stads-

ark., Stockholm), att prisen mot ackord vore för

högt upptagna, och åtog sig att visa, att »han (Ö.)

på ett sådant besynnerligt sätt, som borgare emellan

intet höfwes, eij haft annor afsigt än till afskiära

min credit». Ö. dog d. 29 dec. 1776 »av frossa»,

• 57 år gammal. Sn. E.

5. 3.

Bacchi Orden N:o 1. Bgm s. 162, DGr 2 s. 6, DIGe

5 nr 66, Eht s. 244, Hjm 2 s. 190, Nhr B s. 93,

Nhr C s. 68, Nhr 68 s. 57, Rsl 1 s. 6, Schgm
s. 347, Ttr s. 9, Vhw 2 s. 75, Win 1 3 s. 1 och

245, Akn s. 182. — Fredmans Sång n:o 3.

Beträffande skilj aktigheterna mellan här tryckta

avfattning och Sångernas hänvisas till dessa.

'"Överskriften i trycket är hämtad från Schgm. (Bgm),

DIGe, Vhw, Win: Bacchi Riddare-('Ridder'-)slag

1766 1

; DGr: Öfver Commendeurs dubbningen etc.

(Framför 'Öfver': Bacchi; efter 'etc.': Riddareslag);

Nhr B, Nhr 68: Ceremonial wid Bacchi Ordens-

dag. — r. 2 med; DIGe, Nhr B, Nhr C, Nhr 68,

Schgm, Ttr: pä'. B.

Överskriften: Ceremoniel etc. Dikten skildrar paro-

diskt en procession vid ett riddarslag och följer

ganska nära de bestämmelser angående ordningen,

vilka iakttogos, då serafimerorden höll högtid. Dylik

'1766' endast D/Ge.
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skulle alltid firas i Riddarholmskyrkan 1

(märk den anspelning härpå, som ligger i

att det s. 4 r. 6 omtalas, att riddarne gå in

i chorei), varvid härolder skulle gå först i

processionen (jfr r. 7 i Bellmans dikt),

så skattmästare, sekreterare och ceremoni-

mästare i bredd (jfr s. 4 r. 1), sedan alla

riddare två och två (jfr s. 4 r. 6 rT.), omedel-

bart efter dem kanslern (jfr s. 4 r. 15),

därpå prinsar av blodet och slutligen

konungen. — Bacchi Ordens dag. Av senare

ordensdikter framgår, att Bacchi ordens

högtid firades den 4 december, Barbara-

dagen (jfr även det s. IJ citerade brevet

från Bellman till J. F. Granschoug). Om
även denna dikt, vilken i DIGe förlägges

till 1766 (se ovan) och f. ö. också av

andra skäl måste anses vara den äldsta i

cykeln, verkligen tillkommit just för detta

datum, är visserligen ej alldeles säkert men
synes sannolikt. Varför just Barbaradagen

valdes till högtidsdag är inte fullt klarlagt.

Bl. a. har man påstått, att Bellman skulle

firat dagen till minne av sin fars farmor

Barbara Klein. Troligare är dock, att den

Barbara, som åsyftas, är identisk med den

av Bellman besjungna »Gumman Noach»,

som blev ett slags kvinnlig skyddspatron

för dryckeshj ältar, (jfr Steffen i Samlaren
1
Enl. 175 1 ars stadga kunde dubbning dock även

försiggå i Slottskyrkan.

Rikshäroldsspiran. Livrustkammaren.
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1896 s. 116.) » Gumman Noach » kallades f. ö.

innehavarinnan av ett av de mer bekanta mat-

ställena i Stockholm på 1760-talet. E.

r. 2 med = jämte. E.

r. 8 spiror voro under 1700-talet och även senare

häroldernas vanliga kännetecken. I förordningen an-

gående riddarordnarna 1748 stadgades, att serafimer-

ordens härolder i handen skulle bära »en Härolds staf

öfwerdragen med blått sammet strödd med tre Cronor

och krönt med en Kongl. Crona». En spira av

detta utseende båres ännu i dag av rikshärolden vid

riksdagens öppnande (se bild; jfr bild s. ///). Se.

S. 4.

r. 1 1 Nybom; Schgm: 'Nyström' (så även Nhr B
ändrat från 'Nybom'). — r. 22—s. 5 r. 7. Denna
strof finnes (utom i Whw) blott i Bgm, DGr,
Eht, Nhr C, Rsl, Schgm, Ttr, Win och är ej

medtagen i Fredmans sånger. Den uppträder i

ganska skiljaktiga avfattningar. Mest avvikande

från den hår tryckta är kanske Schgms, vilken

därför må återgivas:o

Sagta med glasen

orgeln och Basen,

Riddare Sermonen hållas nu skall

Se ordens Prästen

knäpper upp västen

röd och modig i sitt kall; -

hör på Pratenius hielten i sin troupp

Klockaren Trundman bär dess kappa upp,

Pukor bär dess kappa upp. E.
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r. i Skattmästarn utaf Orden. En sådan tjänsteman

omtalas även i statuterna för serafimerorden 1748.

Han skötte ordens ekonomi och skulle draga för-

sorg om att dess pengar »ei anwändas til andra

behof, än dem Gillet fastställt». Han förvarade

även ordens klenoder. Till tecken av sin värdighet

bar han över halsen ordensbandet med korset jämte

stjärnan på bröstet. Sn.

r. 2 korset, jfr anm. till r. r.

r. 10 valspråk. Enligt 1748 års förordning angående

instiftande av riddarordnar skulle varje nybliven

riddare av serafimerorden låta måla sitt sköldemärke

på en kopparplåt att uppsättas i Riddarholmskyrkans

kor, där ordens ceremonier försiggingo, och på vapnet

skulle riddarens valspråk, namn och datum, då han

dubbats, inskrivas. I Bacchi ordenskapitel har man
tydligen följt reglerna om vapnet. Sn. — Tota die

(lat.) == hela dagen. E.

r. 1 1 Plus ultra (lat.) = mer på andra sidan,

vidare! Karl den store skall från några sydspanska

städers vapen i sitt som sköldhållare upptagit två

pelare, föreställande »Hercules' stöder», men för-

ändrat devisen Non plus ultra (= hit men icke

vidare!), ett uttryck, som fabeln ursprungligen till-

skriver Hercules, till Plus ultra, för att antyda, att

han ej, som Hercules gjort, satte en gräns för sina

bragder. — Carlén, som gjort travesterande över-

sättningar av en del av de bacchanaliska riddarnes

valspråk, återger detta sålunda: »Bättre opp, eller ju

fullare dess bättre. » E.

r. 14 stopet synes här ha samma uppgift som den

i senare dikter tillhörande denna cykel förekom-
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mande » Ordens-caraphinen » ,
nämligen att vara en

sinnebild för ordens bacchanaliska anda. E.

r. 15 Ordens Canceller. Enligt 1748 års statuter för

serafimerorden var kanslern den främste av ordens

ämbetsmän och skulle alltid vara en kommendör

av orden. Han var ordensgillets talman och verk-

ställare av dess beslut. Sn.

r. 16 sig sluter = avslutas, tar slut. E.

r. 19 Ordens-peruken. Någon föreskrift om vad slags

peruk de svenska riddarordnarnas av år 1748 inne-

havare skulle bära vid ordensceremonierna torde icke

ha funnits, men deras tydliga tendens att med yttre

medel söka patinera sin färska förgyllning låter för-

moda, att det var den yviga och värdiga, men vid

denna tid för länge sedan omoderna allongeperuken,

som fick utgöra ett av tecknen på deras gamla anor

(jfr bilderna s. 95 och ///). Även detta tar nu

Bellman upp i sin parodiska apparat. — Som ett

apropå till vad som sagts om perukernas roll i rid-

darordnarna kan följande annons ur Dagligt Allehanda

för den 20 april 1773 förtjäna anföras: »En helt

ny och wäl arbetad Riddare-Peruque, äfwen en helt

ny Fruentimmers-Peruque — — — äro twänne

Mästerstycken och finnas till köps hos Peruquema-

karen Hulting, boendes vid Rindstugu-Gatan uti

Huset N:o 121 tre trappor up, där Klensmeds-Skylten

hänger. » Se även anm. till s. 5 6 r. 25, nedan s. 144. N.

5.

r. 10 DGr: Hurtigt nu de nya riddares skål; Hjmi
Friskt nu den unga riddarens skål; Nhr C, Ttr,

(jLkn): Friskt de unga riddares ('Riddarenas') skål;
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Nhr B, Nhr 68: Friskt desse unga Riddarenas skål;

Schgm: Nu de nya Riddarenas skål. — r. 1 1 DIGe,

Hjm, Rsl, Akn: Heij Serviteurer. — r. i 2 Bgm, Eht:

Bli Commencfeurer; DGr: Herrar Commendeurer

(Nhr C och Ttr ha r. 11-12 samma text som trycket

här men med raderna omkastade). -— r. 1 3 Bgm:
I wårt wåta prål; DGr (Eht): Vivat i ert ( wårt')

våta prål; DIGe, QRsl): Hurtigt ('Lustigt') i Ert wåta

prål; Hjm, Nhr B, Nhr 68, (Schgm), Akn: Lustigt

('Hurtigt') i wårt wåta prål; Nhr C, Ttr: Lustigt

bussar i wårt prål; — r. 14 DGr, Nhr C, Ttr,

(Akn): Orden uplifvas
1

,
gammal är hon ('han') vist.

*vis (så Bgm, Hjm, Rsl). Vhw m. fl. hss ha 'viss',

vilket torde vara en missuppfattning eller felskriv-

ning, möjligen beroende på nästa rads vellerls.
—

r. 16 *Raden lyder i Vhw m. fl. hss: T)rdo aurae [!]

vaelleris'. Den här införda läsarten, som finns i DGr,
Nhr B, Nhr 68 samt Fredmans Sånger, stämmer

bättre med slutversen i övriga strofer. E.

r. 1 Riddare-predikan. Även denna detalj är paro-

disk; vid dubbning av serafimerriddare skulle, sedan

en psalm sjungits, konungens över-hovpredikant
2

»i

ett kort Tal föreställa Ordens-Riddarne den plikt,

som trogne Undersåtare äro GUD, sin konung och

Fäderneslandet skyldige». E.

r. 7 sig skicka — 'bli utmärkt', 'gå bra'. E.

r. 1 3 Vivant (lat.) — de leve !
— i vart vata prål

väl ung. — 'vid vår av drycker upplivade fest'. E.

1 Nhr C, Ttr: 'uplifva'.
2
Enligt 175 1 års stadga var överhovpredikanten » altid tillika Ordens

redikant».

J.
— Bacchi Orden.
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r. 14-15 Orden uplifuad, gammal är och vis,

Äldre än Ordo aurei velieris.

För att en orden skulle vara förnämlig, fordrades

att den skulle vara gammal, och när 1748 Sera-

fimerorden stiftades, sades, att man endast ville upp-

väcka och återge den dess förra glans, emedan

man, för övrigt alldeles falskt, ville anse den

grundad redan av konung Magnus Eriksson och

sålunda äldre än Ordo aurei veliens, gyllene skinnets

orden, stiftad av Filip III av Burgund 1429 och en

av Europas allra äldsta och förnämsta ordnar. Sn.

Musiken till Bacchi Orden N:o 1: »Se menigheten».

Denna dikt är med oväsentliga avvikelser ===

Fr. Sg. n:o 3. — I BPA s. 149 är meddelad en

melodi, benämnd Menuet, som Bellman till ifråga-

varande dikt använt i något förändrat skick.

Mel. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan, jfn.

S. 6.

Bacchi Orden N:o 2. Bgm s. 163, DGr 3 s. 35,

DIGe 5 nr 67 (a), Eht s. 246, Sdn 1 s. 43, Vhw 2

s. 97, Win 1 3 s. 99, FHS s. 199.— '"Överskriften i trycket är hämtad från DIGe;

Bgm, Eht, DGr: Ordens Utnämnings Dag, Bar-

bara! Vhw: Barbara dag 1767. Win: Barbara

1767 NB. Ordens utnämningsdag. Sdn: Bachi Andra

Ordens utnämning d. 4 Dec. 1767. — r. g far;

DIGe: 'bär'. É.

Överskriften: Utnämning etc. Denna och följande

dikt höra nära samman; här skildras utnämningen
av två riddare, i n:o 3 deras dubbning. Enligt
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serafimerordens stadgar, som även i detta avseende

travesteras, skulle en gång om året på bestämd dag

riddare utses och en gång å likaledes bestämd dag

dubbning ske. — den 4 December 1767, jfr komm.
till n:o 1, överskriften, s. M-
r. 7 Gutar skrives i Vhw, liksom också vanligen

av Bellman själv 'gu tår'. Uttrycket var sannolikt

ursprungligen en tillönskan om god årsväxt (»gott

år»). Uppdelningen 'god tår' eller 'gu tår' beror

således på en felaktig härledning och har givetvis

uppstått, då uttrycket övergått att uteslutande be-

tyda 'skål' (jfr Hellquist). E.

r. 8. O tempora, o mores! (lat.)= o tider, o seder!,

ett. uttryck, som ofta förekommer hos Cicero, bl. a.

i hans första tal mot Catilina. E.

r. 16 Nulla dies sine linea! (lat.) — ingen dag

utan ett streck (en rad). Sentensen återföres ytterst

till ett yttrande av den berömde grekiske målaren

Apelles. — Carlén: »ingen dag utan rus». E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 2: »/ dag har Bacchus

haft capitel.»

Sondén (Is. 244) anger som melodi »Som böljan

krusar, frusar, brusar». Musiken till denna Bell-

mansdikt, som ingår i divertissementet De,t lyckliga

skeppsbrottet (Carlén IV s. 1 9) finnes ej bevarad, jfn.

S. 7.

Bacchi Orden N:o 3. Bgm s. 163, DGr 3 s. 35,

DIGe 5 nr 67 (b), Eht s. 246, Sdn 1 s. 44,

Vhw 3 s. 21, Win 13 s. 132. (VU 1 s. 111.)

'"Överskriften i trycket hämtad från Sdn. DIGe
dagtecknar denna dubbning till den 21 jan. 1768.
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Övriga hss ange intet datum. — r. 6 ringa; DIGe:

'slamra', Sdn: 'klinga'. — r. 8 ^Angivandet av

instrumentljud här och vid motsvarande rad i följande

strofer ej i Bgm men i flera andra hss. E.

Överskriften: Riddare-dubbmng. Jfr komm. till föreg.

dikts överskrift.

• r. 1-9 Gode Herre och Man etc- Vid dubbning

tillgick det enl. 1748 års ordensstatuter så, att när

predikanten hållit sitt anförande (jfr s. 79), redo-

gjorde kanslern för ordens syfte och berättade »de

synnerliga orsaker, som bewekt Konungen at utse

denne Herre 1
och Man til Riddare»; därefter gingo

de nya riddarne fram till konungen, föllo på knä

(jfr r. 7) och besvarade några av kanslern givna

frågor, varefter de avlade ordenseden. E.

r. 4 Var värdig. Detta var det uttryck, som

konungen använde vid dubbning av riddare. E.

r. 10 ff. Jag von Bercho står här. Den ed, som

von Bercho och Holmström här få avlägga, är en

travestering av de nydubbade serafimerriddarnas.

Enligt 1748 års ordensstatuter hade denna följande

lydelse: »Jag N. N. lofwar och swär, wid Gud
och hans heliga Evangelium, at jag wil med lif

och gods förswara then rena Christeliga tro och

lära, wara minom Konung och Rike Hans huld

och trogen, afwärja Hans och mitt Fäderneslands

wärsta, samt befordra thet, som nyttigt är; jag

skall ock styrka frid och rätt, och stå emot thet

som orätt är, samt beskärma Fader- och Moderlösa

1 Konungen skulle »i alla Ordens samqväm, och i alla de bref,

som till dem skrifwas, eller dem angå», kalla serafimerriddarne herre.
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barn, enkor och fattiga, och hafwa wård om the

siuka, sarnt besöka siuk- och fattighusen och theras

bästa wårda; Så sant mig Gud hielpe. » Svärds-

och nordstjärneriddarna hade ett något mindre for-

mulär. Sn,

r. 1 5 tugga min skorpa, när suparna tas. Som till-

tugg till supen användes bröd eller skorpa; jfr anm.

till s. 199 r. 5. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 3: »Gode Herre och Man,»

Enl. Sondén (I s. 244) har denna dikt sjungits

på samma melodi som »Kom, gubbar ihåg, etc.»

Möjligen är sistnämnda dikt= visan »Kom gåssar

ihåg våra förfäders mod» i Win 4 s. 185— 186;

vid denna finnes emellertid ingen melodihänvisning.

Jn.
S. 9.

Bacchi Orden N:o 4 A. Bgm s. 164, DGr 3 s. 36,

DlGe 5 nr 67 (c), Eht s. 247, Sdn 1 s. 44, Vhw 3

s. 22, Win 13 s. 134. (VU 1 s. 113.)

Överskriften: *Endast Sdn anger datum: 1 7
I9
/i2 67

;

övriga hss ha blott: 'Riddar(e)balen'; även i dessa

följer emellertid denna dikt omedelbart efter den före-

gående. — r. 6 DlGe, Sdn, Vhw, Win: Heij hör

hans två trumpeter! — r. 10 opp ej i DlGe, Sdn,

Vhw, Win. — *Trompeter. Angivandet av in-

strumentljud vid denna rad endast i DlGe. E.

r. 7 pas-pied (fr. passepied), en graciös och livlig

dans av franskt ursprung, kännetecknad av att de

dansandes fötter korsade varandra under glidsteg.

Den infördes vid den franska baletten under
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Ludvig XIV. I de instrumentala sviterna hörde

den till de tillfälliga dansstycken, som inskötos

mellan sarabanden (se s. 7/5) och giguen. N.
r. 8 på en sned= på sned, snett. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 4 A: »Kom riddar-

balen se/»

I DIGe anges som melodi Belle Cerise. Så be-

nämnes en »contredanse», vars melodi (BPA s. 38)
utgör originalversionen av musiken till Ep. N:o 13.

Denna kontradansmelodi finnes (Flodmark, B. u.

s. 21) jämte flera andra intagen i ett litet häfte,

vilket i Stockholms-Posten 22. 7. 1784 annon-

seras till salu i Runemarks boklåda med titel:

»Nya Contredans-Noter, som brukas på Assemblén

och hos de förnämare » (jfr komm. till Fredmans

Epistlar, s. LXV). I den form Belle Cerise-

melodien upptagits för Ep. N:o 1 3 kan den dock

icke användas till »Kom riddarbalen se!», vilken

dikt har en från nämnda epistel helt avvikande

metrisk byggnad, yn.

S. 10.

Bacchi Orden N:o 4 B. Bgm s. 164, DGr 3 s. 37,

DIGe 5 nr 67 (d), Eht s. 248, Sdn 1 s. 45, Vhw 3

s. 23, Win 13 s. 135. (VU 1 s. 114.)

Överskriften: Även denna dikt förlägges i Sdn till

19 dec. 1767. — r. 1 CU: Riddarne de spy och

blåna — r. 1-3 Bgm, DGr, Eht: Riddrarna de dricka

och blåna / Pukorna de dundra och dåna . . . /

Pukorna slamra och slå.
1 — r. 2 de finnes (förutom

1 Om ännu en och säkert senare formulering av r. i se musik-

kommentaren.
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i Bgm, DGr, Eht) endast i DlGe. — r. 3 Efter raden

ha Sdn, Vhw, Win repristecken. — r. 1 1 Bgm, DGr,
Eht, Vhw, Win: Riddaren Holmström tumlar som

en musicant. — Efter raden har Sdn repristecken. E.

r. 6 La chame (fr. kedja), en i många äldre danser

med flera par förekommande tur, som består i att

herre och dam räcka varandra handen, under det

de passera varandra, omväxlande till höger och

vänster. N.
r. 19 ro = glädje, fröjd. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 4 B: »Riddarna de spy

och de blåna.-»

I DIGe liksom i Vhw och Win uppgives (E.

Sundström, Ny Bellmansmusik, Svensk Tidskrift för

Musikforskning 1927, s. 162), att denna text

föredrogs på melodien La belle Charlotte. Denna
återfinnes i Fr. Akerhjelms handskrivna »Samling

af åtskilliga äldre och nyare Tourer til Contra-

och Långdansar med Musique til dem, hopsamlade

åhr 1785 . . . » (K. B., S. 136) under n:o 32.

Emellertid är det uppenbart, att ifrågavarande dikt

även sjungits på en annan melodi. I Hallmans

Tillfället gör tjufven, musik av flere (uppf. f. f. g.

på Ulriksdal 8. 4. 1783; handskr. part. i K. Teat:s

bibi.) anges nämligen i textupplagan vid »Ack!

jag olycksqvinna» etc. (16. scen.) såsom Aria

»Riddarne qväljas och blåna». Den melodi, som

<rid detta ställe återfinnes i den handskr. musiken

(»Ack, jag olyckliga qvinna»), är helt olika La
belle Charlotte.
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I ett brev till sign. (19. 1. 193 1) gör Bernhard

Risberg (Linköping) gällande, att Bellman av Hall-

man eller Gustaf Mauritz Armfelt troligtvis anmodats

att lämna förslag till de melodier, som kunde ägna

sig för de olika personernas repliker i Tillfället

gör tjufven. Bellman medverkade själv i »marckt-

schreij er »-scenen vid styckets uppförande, ehuru i

övrigt endast personer från hovet anlitades för de

olika rollerna. Detta bestyrker den gamla traditionen,

att Bellman också skulle ha författat denna scen,

ty annars vore det svårförklarligt, varför man kom
på idén att anmoda Bellman, som dock var utom-

stående, att övertaga »marcktschreij er »-rollen. Att

nu Bellman också på annat sätt, nämligen såsom

musikalisk rådgivare, varit behjälplig vid förberedel-

serna till styckets uppförande, anser Risberg framgå

av den omständigheten, att i Hallmans pjäs an-

vänts icke mindre än fem olika Bellmansmelodier

förutom »Riddarne qväljas och blåna» (jfr nedan

s. 27S O-
Melodien »Ack, jag olyckliga qvinna» kan ganska

lätt, ehuru dock icke utan smärre korrektiv anpassas

till Bacchi Orden N:o 4 B. Denna text, härrörande

från 1767, kan emellertid (Risberg) icke anses

vara i rytmiskt hänseende fullt tillfredsställande.

Den första versraden verkar sålunda i den form

den citeras såsom »aria» i Hallmans pjäs: »Riddarne

qväljas och blåna», rytmiskt betydligt ledigare.

Risberg håller för troligt, att Bellman omarbetat eller

önskat omarbeta dikten — ett antagande, som han

närmare motiverar i en uppsats,. betitlad »Huru till-

kom Tillfället gör tjufven?» (Nysvenska studier
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193 i.) I denna senare version skulle då texten mera

fullständigt och på ett smidigare sätt än i den kända,

traditionella avfattninoren förena sig med melodien.o o
I alla händelser måste melodien i Tillfället gör

tjufven anses vara mera auktoritativ än La belle

Charlotte, vilken skulle tarva så stora förändringar

för att hjälpligt passa ihop med Bellmans dikt, att

den knappast längre bleve igenkännbar. För att

den förstnämnda melodien skall kunna förenas med
texten måste följande iakttagas:

a) I takt 6— 7 böra samtliga åttondelar sjungas

utan text; antagligen skall sångaren här imitera

pukslag, eftersom texten vid r. 2 har uppgiften

»pukor». (Repristecknet efter r. 3 i Sdn, Vhw,
Win kan då icke avse r. 3 ensam utan gäller även

de två föregående raderna.)

b) Takt 2— 9 tagas hos Hallman i repris, vilket

redan ur musikalisk, synpunkt är rätt nödvändigt;

r. 1— 3 böra alltså upprepas. Detta överensstämmer

också med antagandet, att repristecknet efter r. 3 i

nämnda handskrifter avser alla tre raderna. Måhända
förekommo i diktens av Risberg supponerade version

ytterligare tre versrader, motsvarande reprisen —
något, som mera stode i samklang med Bellmans

karakteristiska versteknik.

c) Takt 19— 26 tagas i Hallmans pjäs t repris,

men enligt repristecknet efter r. 1 1 i Sdn böra

strängt taget endast takt. 23— 26 sjungas om; om
repristecknet kan anses gälla för r. 9— 11, upp-

repas liksom hos Hallman hela perioden.

d) I takt 24 delas andra fjärdedelen, f, i två

åttondelar.
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Melodien är i förening med Bellmans text tryckt

i musikbilagan.

Bland Bellmans övriga dikter finnes en, som

enligt uppgift skulle ha sjungits på samma melodi

som »Riddarna de spy och de blåna». Sondén

(I s. 244) anmärker betr. sistnämnda: »Melodien

till detta stycke uppgifves vara densamma som till

'Rundt kring i verlden jag sväfvar'» (Carlén III

s. 353). Denna hänvisning torde dock icke böra

godtagas.

Här nedan återgivas i originalversionen de båda

melodierna ur Åkerhjelms handskrift och Tillfället

gör tjufven:
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Ack,jag olyckliga qvinna

1. Marjo: Ack jag o - lyck- li - ga qvin - na
Z.Ingrid: Nej sö . ta Mor och min Her - re

Ing - ri i stäl let att spin-na skall jag hen- ne

ack! at bland stör-re ochsmär-re al - drig nå - gon

blan-dad fin - na i det gröf-sta brott,

gjor-de vär-re än jag nu be - gått!

I
Pelle: Nu är jag här! Marjo: Är du här, du

rät -ta fog -len är, som mitt barn så för

fört och hen- nes väl för - stört.

p p % p p
1. Peder: Ja, jag be- kla -gar at slyn-geln, där står

2. Chorus: Ja, man be -kla - gar at slyn-geln, där står

hen - ne för- fört, men jag me - ra ej rår

hen -ne för-fört, men jag me - ra ej rår

Smen med si - na dyr- kar brottets visshet yr- kar.

Smen med si -na dyr- kar brottets visshet yr-kar.
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1. Marjo: Ack, min Her- re för -låt, för

2. Ingrid: Ack, min sö - tas -te mor, jag

ÉÉ

låt,

ber,

jag för

jag är

smäl-ter rätt-nu i gråt

fär-digatt ly- da Er,

flic- ka kom och på stund be -

men låt Pel - le sä - ga

rät - ta, hur ge-ment du dig bu-rit åt.

det - ta, jag af sorg ej kan sä -ga mer.

S. //.

Bacchi Orden N:o 5. Bgm s. 99, DGr 2 s. 42,

DIGe 5 nr 67 e, Hjm 2 s. 328, Nhr B s. 98,

Rsl 1 s. 26, Schgm s. 340, Schöm s. 43, Ttr s. 255,

Vhw 3 s. 39, Win 14 s. 163, Akn s. 116. —
Fredmans Sång n:o 2. — Beträffande skilj

-

aktigheterna mellan här tryckta avfattning och texten

i Fredmans Sånger hänvisas till dessa.

^Överskriften ur Schgm, som efter ij68 dock även

har: 'Aurora [!] Dag'; {Bgm, DGr), Hjm: Bacchi

(Riddar-) Capitel; DIGe: Utnämning d. 4 Dec:

1768; NhrB: Riddares utnämnande af Bachi Orden.

— r. 1 Ordens Härolder; Bgm, DGr: Bacchi Herol-

der. — r. 3 Bgm, DGr, Hjm, Rsl, Ttr: Pukor och

lyror. — På olika sätt angives i dessa hss liksom i

Nhr B, Akn och DIGe, att raden skall föregås av

pukslag. Schöm, Vhw och Win ha repristecken efter

raden. — r. 9 da (så utom Schgm även DIGe);

Bgm, DGr, Akn: 'nu'; övriga hss: 'det'. E.
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Överskriften: Ordens-utnämnings-capitel, jfr anm. till

n:o 2, överskriften, s. 80. den 4 December Ij68,

jfr komm. till n:o 1, överskriften, s. 75. E.

r. 1 spiror, se anm. till s. 3 r. 8, ovan s. 76.

r. 3 liror; bondlyra, ty. Drehleier, Radleier, fr.

vielle — stränginstrument med klaviatur (nycklar lik-

som å nyckelharpan). Instrumentet har vanligtvis

4—6 strängar, av vilka två unisont i g stämda me-

lodisträngar löpa över klaviaturen och tangeras av

nycklarna, då de intryckas. De övriga strängarna

äro s. k. medljudande strängar, vanligtvis stämda i

grundton och kvint; de gå parvis på båda sidor

utanför klaviaturen. Tonen frambringas medelst ett

med kolofonium bestruket hjul, som gnider under-

ifrån mot alla strängarna samtidigt och sättes i rörelse

med en vev, vilken kringvrides med högra handen.

Den spelandes vänstra, hand intrycker tangenterna,

vilkas antal växlar mellan 10 och 23. Resonans-

bottnen är endera välvd som på lutan eller platt

liksom gitarrens.

Liran härstammar från det medeltida instrumentet

organistrum, vilket spelades av tvenne personer, en

som kringvred hjulet och en som skötte klaviaturen.

Liran var före 1700-talet ett huvudsakligast av

allmogen eller kringvandrande spelmän trakterat in-

strument. Under 1700-talet kom det på modet i

Frankrike och spelades både i salongerna och i de

borgerliga familjerna. Det hade då ett omfång om
två oktaver kromatiskt. Vid 1700-talets slut sjönk

det åter ned till sin förra ställning som allmoge-

och tiggarinstrument. I Sverige, där instrumentet

varit ganska vanligt särskilt i Helsingland, Småland
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och på Gotland, är det numera försvunnet. Se även

komm. till s. 140 r. 22, nedan s. 2JJ. Be. Jn.

r. 1 1 Hodie mihi, eras tibi (lat. ordspråk) == i dag

mig, i morgon dig. — Carlén: »Ingen går säker.» E.

r. 15-16 Bacchns, — bland hans hjältar = bland

Bacchus' hjältar. E.

r. 1 6 ålderman eg. = vald ledare av ett gille eller

skrå, alltså över huvud taget = den förnämste. E.

r. 1 7 flater = flat, handfallen; eller: slö, dum. E.

r. 18 Riddar-kapan. Alla riddare av 1748 års ordnar

buro till sin dräkt en ärmlös axelkappa eller mantel

av varierande färg och material alltefter orden och

grad. Riddarne av Bacchi Orden borde givetvis icke

vara sämre. Plagget, som har urgamla anor, torde

för övrigt icke ha varit helt ur bruk i det dagliga

livet på Bellmans tid (se bild s. 95). Se även

anm. till s. 28 r. 5, nedan s. 112. N.

5. 12.

r. 3 klinga; Bgm, DGr, Schöm, Vhw, Win, Akn:

'klingar'. E.

r. 1 Patria ubi bene (lat.) mitt fädernesland är

där det går mig väl. Vanligen citeras det: Ubi

bene, ibi patria. Det återgår ytterst på ett uttalande

i Aristofanes' Plutos. — Carlén: »der jag mår bäst,

der bor jag». E.

r. 7 bussar; ordet här väl begagnat i samma mening

som i »Karl XILs bussar»; Fredmans Sånger har:

'hjeltar\ — träkar=' går och släpar', 'sliter',

'knogar'. E.





94 Kommentar
S. 12.

r. ii Veni, vidi, vici = jag kom, jag såg, jag

segrade, Caesars bekanta ord vid inberättandet av
sin hastigt vunna seger vid Zela 47 f. Kr. —
Carlén: »bara jag kommer, så går det». E.

r. 1 3 längsen= för länge sedan. E.

r. 19 Ant Ccesar ant nthil (lat.) — antingen kejsare

(Caesar) eller intet; allt eller intet. Detta var

Cesare Borgias (147 8- 1507) under en bild av

Julius Caesars huvud anbragta devis. E.

S. 13.

r. 3 Bgm, DGr, Hjm (Rsl, Akn): prompt till

Enköping blifwer den ('han') skickad; Ttr: promt

til Diurgården blifver hon skickad; DlGe: pk

[= pukor] Till Enkiöping blifver hon skickad;

Övriga hss (utom Schgm): Til Enkiöping blifwer

han skickad. — Det i D/Ge och Schgm angivna

pukslaget
1

ersätter det 'prompt', som finnes i några

hss och som upptogs i Fredmans Sångers text. —
r. 6 *Pukor finnes ej i ngn hs men är här till-

satt i analogi med övriga strofer. — r. 8 slöts i

qnäll i Win ändrat (sannolikt av Bellman själv)

från: 'slås igän'. E.

r. 3 Til Enköping blir hon (— stj ernan) nu skickad.

Agrell var, när denna sång skrevs, transporterad

till Enköping. Se ovan s. 16. E.

r. 4 snäll= snabb. E.

r. 5 Semper adsum (lat.) — jag. är alltid med. —
Carlén: »ständigt framme». E.

1
I Nhr B står: 'Tunderunt — Til . .

.'
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Musiken till Bacchi Orden N:o 5: » Ordens Härolder ta

edra spiror.»

Denna dikt är med oväsentliga avvikelser—

!

Fr. Sg. N:o 2.

Motiven till de första ätta takterna av melodien

återfinnas (se Bagge, Anm.) i en kör, »O dellj

Egito nume custode », i Rinaldo da Capuas 1

inter-

mezzo La Zingara (uppf. i Italien c:a 1735; i

Paris f. f. g. 19. 6. 1753 och sedan i fransk över-

sättn. av Favart med titel La bohémienne 28. 7.

1755). Detta stycke uppfördes i Stockholm under

titel Böhmiskan, översatt av Flintberg, på Humle-

gårdsteatern f. f. g. 28. 9. 1780. Av den franska

truppen gavs det dock redan på 1760-talet, och

det spelades dessutom vid hovet 1775 och 1776.

I BPA s. 93 anges som Air: »Colin, hvad

gör Er hand i min barm, Ni skrynklar neder mina

klär», en visa, vars melodi (Flodmark, B. u.

s. 69) säkert grundar sig på ifrågavarande kör-

motiv i La Zingara. Bellman har sannolikt icke

lånat motiven direkt från intermezzot utan har över-

tagit dem från visan såsom närmaste källa.

Det kan tilläggas, att hela korsatsen »O dell'

Egito» också begagnats i parodien Le caprice

amoureux ou Ninette å la cour av Favart (Théåtre

de M. Favart, Paris 1763— 1772), musik av

Duni 2
(uppf. i Paris f. f. g. 12. 2. 1756; ij

T R. da Capua, ansedd operakompositör, skrev för italienskaj

scener mellan 1737 och 177 1:. La Zingara spelades i Paris av den

italienska bufFatrupp, som gav impulsen till den franska komiska

operans uppkomst.
2 Duni (född 1709,, död 1775) kan, ehuru uppväxt och länge

verksam i Italien, anses vara grundare av den franska komiska

operan.
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sv. översättn. av Lannerstjerna under titel Bond-

flickan pä hofvet etc, f. f. g. i Stockholm 29. 10.

1793 på Munkbroteatern) ehuru här i formaven
terzett i 2. akt., 16. scenen: »Toute mon äme

pour toi s'enflamme», etc. (jfr Bagges handskrivna

anteckn. om Bellmansmelodierna i K. Mus. Akad.is

bibi., där motiven felaktigt anges förekomma i

Saint-Amans' opéra-comique med samma text). —
Bellman har använt melodien även till Fr. Ep. N:o

70. Mel. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan. Jn.

S. 14.

Bacchi Orden N;o 6. Sdn 1 s. 11 o. (SU 1 s. 67.)

r. 5 kåpor, se anm. till s. 11 r. 18, ovan s. 92.

r. 6 Offieianter ; officiant är en tjänsteförrättande

person i ett ordenskapitel. Sm.

r. 8 Riddare-peruken, se anm. till s. 4 r. 19, ovan

s. 78.

r. 15-16 Aetas commendat Bacchum — Veneremque

juventus
1
(lat.) = ålderdomen förordar Bacchus, ung-

domen Venus. — Carlén: »ålderdomen älskar

svickan, ungdomen flickan». E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 6: »Riddare-capitlets

hjeltar sig nu samla.»

Vilken melodi, som använts till denna dikt, är

ej bekant. Jn.

S. 16.

Bacchi Orden N:o 7. Bgm s. 1 10, DGr 2 s. 8, DIGe

5 nr 67 f, Eht s. 331, Hjm 3 s. 224, Nhr B
1 Texten har feltiycket jnventus.
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s. 99, Schgm s. 343, Ttr s. 250, Vhvv 3 s. 80,

Akn s. 179. —- Fredmans Sång n:o 4. Beträffande

skilj aktigheterna mellan här tryckta avfattning och

texten i Fredmans Sånger hänvisas till dessa.

'"^Överskriften i trycket är hämtad från DIGe. —
Bgm, DGr, Eht: Öfver Riddare Edens anläggande

i Ordens Capitlet etc; Schgm {Nhr B): Före-

gående ('Desse') nya Riddares [nämligen de i n:o 5

nämnda] Dubbning; Vhw: Riddare Dubning. —
Angivandet av instrumentljud efter DIGe. — r. 1

Hej; DIGe: Up. — r. 6 Spänn; Bgm, DGr, DIGe,

Ttr: 'Knäpp'. — r. 1 5
*flaskan; Schgm har (liksom

Nhr B och Vhw) hår 'flickan'. Detta är emellertid

tydligen felaktigt för 'flaskan', såsom övriga hss och

texten i Fredmans Sånger ha. Ett införande av

'flickan' i detta sammanhang är ju alldeles omoti-

verat. — r. 16 Bgm, DGr, DIGe, Eht, Hjm, Ttr,

Akn: I den Stjernan jag nu winner. — r. 18-19

DIGe: Ach sicken en stierna — lull / Aj aj monn'

hon är af gull? E.

Överskriften: Dubbning den 21 januari 176g, jfr

anm. till n:o 2, överskriften, ovan s. 80.

r. 3 rosor och guldbeslag. De silkesskor, som hörde

till serafimerdräkten, voro försedda med bandrosetter,

knäbyxorna med rosor och häroldernas sammetskåpor

med guldspetsar och fransar. Se även anm. till

s. 28 r. 5, s. 112 och bild s. ///. N.
r. 10 var nu värdig; jfr anm, till s. 7 r. 4, ovan

(

s. 82.

r. 1 2 fF. Jag Lundholm, jag bedyrar etc; jfr anm.}

till s. 7 r. 10 flf., ovan s. 82.
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;. 17.

r. i *han är i Schgm — tydligen genom skrivfel —
utelämnat. — r. i 6 Bgm, DGr: '.

. . i min minsta . .

.'

DIGe: 'contract uti minsta . .
.' Ttr: "... i hvarje

sena'. — r. 24 Bgm, DGr, Eht, Ttr (Akn):

'Agrell du war (nu) wärdig'; Hjm: 'Acrell var

nu värdig', jfr även anm. till s. 18 r. 1 ff. E.

r. 8 hornen är naturligtvis en tullbom över en lands-

väg eller gata och syftar på Appelstubbes tjänst i

Skmnkarpus. Nord. Museet.

tullverket. Jfr även anm. till s. 86 r. 2, nedan

s. 173. Sn.

r. 1 6 Contract = giktbruten, lam. E.

r. 18 karpus var egentligen en vintermössa av

skinn, kläde eller sammet med skyggen, som kunde

fällas ned. Hur en sådan av dyrbarare slag kunde

se ut vid 1700-talets mitt, framgår av en be-

skrivning i amiral Carl Tersmedens memoarer (i
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Fredrik I:s Sverige, utgiven av Nils Erdmann,

Stockholm 1916, s. 40): »jag köpte för mig

själf en vintercarpus af grannt saffian med guldtofs

uti kullen och guldgalon omkring skygge t, klädd

inuti med hvitt sidentyg och kragen fodrad med
looskinn. » På 1700-talet tycks ordet karpus ha

använts som benämning på huvudbonad i allmän-

het. Se t. ex. Fr. Ep. nr 37, där korpral Mollberg,

då han går på vakt, framställes iförd en »blank»

karpus, d. v. s. en toppig grenadjärmössa! Se.

S. 18.

r. 1- 1 1 Jag Hatting, jag ej nekar etc. Denna strof

finnes blott i DIGe, Nhr B, Schgm och Vhw, och

detta är anledningen till att i övriga hss s. 17 r. 24

fått en annan formulering än den tryckta. Strofen

medtogs ej i Fredmans Sånger. — r. 1 3 Bgm,

DGr, DIGe, Eht: \ . . flaskor utaf cristaller'. E.

r. 2 Apport; Halling liknar sig här vid en hund,

som » apporterar » . E.

r. 6 läkedom bör läsas tvåstavigt: läkdom'. E.

r. 1 3 kristaller väl= kristallklara vätskor (d. v. sv

hårvatten, som finnas i flaskorna). E.

r. 14 Skattmästar-peruken, se anm. till s. 4 r. 19,

ovan s. 78.

r. 16-17 Agrell han skall nu bara

Skattmtistar-kors med ära.

1 n:o 6 (se s. 14 f.) har skildrats, hur Kolmodin

nedlagt skattmästarämbetet, som nu således över-

tages av Agrell.. E _ .
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Musiken till Bacchi Orden N:o 7: »Hej, pukor och

trompeter!»

Denna dikt är med oväsentliga avvikelser=
Fr. Sg. N:o 4.

Melodiens ursprung ej bekant. I BPA s. 146

stär blott: »Air: ».

Mel. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan. I takt

4, 17 och 21 har sista fjärdedelen mast uppdelas

i två åttondelar. Jn.

S. 19.

Bacchi Orden N:o 8. Gir s. 1-8 (egh.), Vhw 7

s. 1-8. FHS s. 19-25.

Av hss är Gir tydligen själva konceptionsex-

emplaret och alltså äldst. Olikheterna mellan denna

version och de övriga äro mycket obetydliga. —
r. 5 Ij66 i Gir ändrat från: '1767'. — r. 10

*Svmén ej i Gir; möjligen utelämnat av misstag. E.

r. 1 Parentation. Redan i 1748 års förordning an-

gående serafimerorden stadgades, att då någon rid-

dare var död, vid hans begravning eller bisättning

i Riddarholmskyrkans kor ett kort åminnelsetal

skulle hållas över honom av konungens överhov-

predikant. Även i de lärda akademierna och i de

sällskaps- och andra ordnar, som uppstodo under

senare delen av 1700-talet, voro minnestal över

avlidna medlemmar en ivrigt odlad litteraturart.

1 det kända vittra sällskapet Utile Dulci t. ex. —
vilket f. ö. hade en organisation med ordens-

hemligheter, olika grader o. dyl. — utvecklades i

dylika parentationer över framstående ordensbröder
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mycken vältalighet; stundom voro dessa minnestal

på vers (G. Göthe, De vittra samfunden i Sverige

s. 1 10 f.). Närmast är det väl för att parodiera

dylika vältalighetsstycken, som Bellman låter Jensen

eller någon annan orator inom Bacchi orden rista

runor över sådana, vilkas bacchanaliska förtjänster

varit särskilt betydande. E.

S. 20.

r. 7 Stenbit. Carlén (II s. 8) uppger, att S., som

i verkligheten skulle hetat Steinbith, var fabriksbok-

hållare och tysk till börden. Enligt mantals- och

taxeringslängder i Stadsarkivet var Daniel Stenbit,

ogift, på 1760- och 1770-talen anställd som bok-

hållare vid Hebbes (Kantzaus och Hebbes) klädes-

fabrik på Södermalm. B.

r. 8. Herholdenia. Ordet skrives av Bellman själv

och i regel också i avskrifterna 'herhold' (även

'härhåld'), stavningar, som f. ö. även tidigare varit

vanliga. Att h tillsatts inuti ordet anses bero på en

folketymologisk anslutning till 'hålla' (A. Anders-

son, Om Johan Salbergs Grammatica Suecana, 1884,

s. 63). E.

S. 21.

r. 5 vällust; Vhw: Vanmagt\ E.

r. 4 Riddar-choret, se anm. till n:o 1, överskriften,

ovan s.

r. 5 vällust; ordet har i äldre språk ofta, liksom

ju stundom även nu, en mera allmän betydelse av

'(hög grad av) njutning', 'sällhet'. E.



Kommentar

r. 7 alonge-peruque, se anm. till s. 56 r. 25, nedan

s. 144.

r. 8 Pots slapperment, tyskt kraftuttryck; Po/j (Potz)

förvrängning av 'Gottes', slapperment (schlapper-

ment) av 'Sacrament'. E.

S. 22.

r. 23 Men saken är nu den i Gir ändrat från: 'fast

nog begriper jag'. E.

r. 11 regalpapper (här tydligen uttalat med den

äldre betoningen papper'), »fint skrifpapper af stort

format, är antingen Super-regal, eller ordinär Regal»

(Orrelius s. 305). Samma källa upplyser s. 279,

att »Superregal» är ett » skrif- eller planeradt papper»,

som användes »till land-chartor och stora koppar-

stick», »ordinärt Regal, till musicalier». Här menas

tydligen, att Jensen har sitt åminnelsetal präntat på

fint papper i fickan. E. JV.

r. 24 Sä far eij tanckan iaf mot höghet sig förnedra

= 'måste tankarna svara mot sitt höga ämne'. E.

S. 23.

r. 5 Hur; ordet otydligt i Gir; FHS: 'Nå'; Vhw:
Nå diefvuln han är här. djefvein bör vara: diefveln;

så Gir. — r. 1 2 babian, du skata i Gir ändrat

från: 'bomm på Sodoms gata'. — r. 1 3 drack;

Vhw, FHS: 'söp'. — r. 25 men; Vhw:' med'n'

;

FHS: 'men'; SU: 'med'; CU: 'mens'. E.

r. 8 prestafuen (ry. ledsagare, uppsyningsman) —
den person, som går i spetsen för en likprocession

med norbehängd stav, i överflyttad bemärkelse även
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denna stav. Prestaver, som ännu förekomma vid

förnämligare begravningar, voro under 1700-talet

synnerligen vanliga. Enl. en »Förklaring» till

173 1 ars överflödsförordning fingo de dock endast

brukas vid »Adeliga Begrafningar » . Det ingick i

dansmästarens åliggande att undervisa de manliga

ungdomarna i hur de skulle bete sig, om de be-
rt O 7

troddes med hedern att »Prästafwera för Lik»

(S. H. W aleke, Minnes-Bok uti 'Dans-Konsten,

Nyköping 1782, s. 36). Se.

r. 9 bar här väl = 'medförde'. Den ära, som pä

detta sätt »bar» avund, var möjligen den, att K.

vid Fredmans begravning enl. Fredmans Sång n:o 26

hade hedern att föra prestaven. E.

r. 10 Fast jag min stierna gaf, jag än min stierna

har. Uttrycket syftar väl på att K. fått lämna från

sig sitt skattmästarkors till Agrell (se s. 1 4 och 18)

men jämte denne ddek bär skattmästartitel. E.

r. 12 tull-special; »special (i allmänhet): en viss

handels- eller räkenskapsbok, i hvilken de särskilda

posterna mera detaljerat utföras» (Carlén). tull-

special hår begagnat som okvädinsord och syftande

på Agrells anställning vid tullen. E.

r. 13-14 Jag drack, förn du blef född, och föru

du rensten sag,

Jag hundra resor där i Riddarprijdnad lag.

Man erinre sig de villkor, som Bellman enligt Oxen-

stierna uppställt för dem, som skulle intagas i Bacchi

orden. Se ovan s. 11 f. — resor = gånger. E.

r. 25 men är en sammandragen form av'medan'; jfr

ovan Vhwrs och FHS' stavning. E.
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S. 24.

r. 2 Piikslagarn pä dig ser i Gir ändrat från: 'Sten-

decker ser du går'. E.

r. 8 qvarteret. Ordets egentliga betydelse är ju ett

fjärdedels längd-, yt- eller rymdmått. Senare be-

gagnas det — med bibehållande av accenten på

sista stavelsen — om stadskvarter, där det väl

också ursprungligen betytt just fjärdedelen av en

stad (jfr »Fjärdingen» i Uppsala och de romerska

militärlägrens anordning!), samt som militär term

för läger, lägerplats. Här ligger det nära till hands

att tänka sig en viss association med »högkvarter».

Sta qvar här i qvarteret= stanna där du är, stå

bara stilla! N.

r. 10 tafftet = »ett tunnt, fint, tätt och gliande

Sidentyg hwaraf gifwas, 1:0 Enckla eller Dubbla

tafter; 2:0 antingen enfärgade, eller randige, rutiga,

Prickade, Brokota, Blommerade och Flammerade

tafter; 3:0 Ostindiska eller Chinesiska och Europeiska

tafter. De Ostindiske fås ifrån Holland; och de

bästa Europeiska komma ifrån Italien, Frankrike

och Engeland» (Orrelius s. 398). N. — med präl

ung. = ståtligt. E.

r. 1 6 hcedera= murgröna. I den antika konsten

framställes Bacchus ofta med en murgrönskrans. E.

r. 20 Vid glömskans vattubnjn jag släpper ner min

svala. En anspelning på den gamla föreställningen,

att svalorna övervintra på sjöbottnar. Denna åsikt,

som även delades av vetenskapsmän på Bellmans

tid, finns berörd på åtminstone ännu ett ställe i
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dennes diktning, Carlén IV s. 394: > Björnen

bäddar sängen, svalan dyker till sin graf. » E.

r. 22 skillra af= skildra; skilleri, skilderi tidigare

= berättande målning, någon gång även= porträtt. JV.

r. 24 Giut olja i min mnnd väl ung. = 'gör mig

verkligt vältalig'. Jfr anm. till s. 104 r. 5, nedan

s. ig 2. E.

r. 26 bilda— ge en bild av. E. ,

S. 25.

r. 5 Kulte i Gir ändrat från: 'man på'. — r. 6

och så sitt timglas i Gir ändrat från: 'den gamla

lijan'. E.

r. 1 5 seraphims-pentque; hebr. serafim == serafer, en

klass av änglar, omtalad på flera ställen i bibeln.

Jensen föreställer sig Boursel upptagen i serafernas

skara och iförd deras peruk! En viss hänsyftning

på serafimerriddarnes hårklädsel ligger nog också i

uttrycket. Jfr anm. till s. 4 r. 19, ovan s. 78. N.
r. 1 8 flärd = falskhet. E.

r. 1 9 Fast han eij stierna bar, sa var han stierna

värd. Jensen syftar här på att Boursel ej förrän i

denna parentation figurerar i Bacchi orden, men
menar, att han varit förtjänt därav. E.

r. 21 maijstång. Bruket att resa majstång hör,

som bekant, i vårt land till midsommarfirandet.

Något belägg för att den rests redan den 1 maj

är icke känt från någon trakt av Sverige. Seden

hör f. ö. knappast till de ursprungligen inhemska

men torde gå ett par århundraden tillbaka före

Bellmans tid. På vissa ställen i Europa, där
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klimatet tillåter det, reses majstången den i maj

eller t. o. m. ännu tidigare. Namnet härledes av

sv. landsmål: maj a == smycka med löv. N.

r. 23 en chembim (hebr.); 'cherubim' (en klass av

änglar) är eg. plur. av 'cherub', varför den obe-

stämda artikeln ej är riktigt lyckad. E.

S. 26.

r. 14—s. 27 r. 7 Herholder, marchera sagta! etc.

Finnes även som självständig dikt i Bgm s. 193,

DGr 3 s. 69, Eht s. 303, Nhr B s. 103, Schgm
s. 358, Schöm s. 71, Akn s. 26. — Schöm har

ingen överskrift; Bgm, DGr, Eht: Boursels Be-

grafning; Nhr B, Schgm : Öfwer Boursells hädan-

färd, yttradt wid dess graf. — r. 1 8 Märck; samtl.

hss (utom Gir): 'Men'. E.

r. 1-2 Om Ann-Catrinken och Ulricka (Boursell)

se nedan anm. till r. 4.

r. 4 Reisens caffe-hus. Enligt taxeringslängden för

år 1763 bedrev kaffeskänken Fredrik Reiss sin

näring i nuvarande Skeppsbron 22, medan taxerings-

längderna fr. o. m. följande år ange, att hans

änka Catharina Reiss, född Hellman, fortsatt

rörelsen på samma ställe, efter 1771 dock i andra

närgränsande hus vid Skeppsbron. Änkan Reiss, som

dog över 88 år gammal d. 17 dec. 18 18, hade

enligt taxeringslängderna för åren 1765— 77 hos sig

släktingen jungfru Anna Catharina Bursell, vilken

enligt 1770 års mantalslängd då var 30 år gammal.

Samma år hade änkan Reiss i sin »munskänk-
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näring» jungfru Lisa Wallin, 32 år, och pigan

Maria Öhberg, 20 år. Taxeringslängden för 1778
upptager i änkefru Reiss' hushåll »släktingen Ul-

rica», kanske systern till »Ann-Catrinken». De båda

flickorna blevo sedermera gifta med var sin fabrikör,

den förra med tobaksfabrikören Anders Ström-

berg (jfr texten r. 3), den senare med spegelfabri-

kören Johan Akerblad.

Werwings karta över Staden mellan broarna år

18 19 upptager ett näringsställe Re isen i Skeppsbron

16, säkerligen en avläggare till Reisens kaffehus

och upphovet till Reisens källare, vilken Scheutz

i sin resehandbok över Stockholm år 1860 om-

nämner som belägen i Skeppsbron 1 4 och räknar

till de ställen, vilka ge »rum och restauration åt

resande, ehuru ej under namn af hotell» — samma
vällovliga företag . alltså, som ännu i dag under

benämningen Hotell och restaurant Re is en har sin

tillvaro på samma plats eller närmare bestämt

Skeppsbron 1 2 och 14 (i nu nybyggt hus). B.

r. 5 bagaren Kammecker. Namnet Kammecker beteck-

nade en hel bagaredynasti, vars första mera kända

medlem, Mårten K., allmänt bekant under benäm-

ningen Tyske bagaren eller Tyskbagaren, till börden

egentligen livländare, blev borgare i Stockholm I4
/9

1646 och dog i januari 1675, då det ringde för

honom i kyrkan på Ladugårdslandet, medan själva

begravningen skedde i Jakobs kyrka. Enligt Örn-

berg, Svenska ättartal, 1892, var Mårten K. den,

som i Sverige började baka saflfransbröd, medan

sonen Joachim (1643— 1732) var den föiste, som

(efter utländsk resa) bakade pepparkakor. Släkten,
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av vilken flera medlemmar buro titeln hovbagare,

var alldeles särskilt knuten vid Ladugårdslandet,

varom fortfarande namnet Tyskbagaregatan vittnar.

Den bergiga trakten i närheten av denna gata

kallades tidigare Tyskbagarebergen, av vilka nu efter

nedsprångning och bebyggelse intet återstår. Enligt

Tillaeus' karta 1733 sträckte sig »Kameckers Egor»

utöver ett betydande område norr om Humlegården.

I fonden av nuvarande Nybrogatan stod på berget

Kammeckers kvarn med mjölnarstuga, omtalad i

Mårten Kammeckers bouppteckning (i Stadsarkivet),

som även omnämner hans stenhus i Sperlingens

backe, nuvarande Riddaregatan mellan Sibyllegatan

och Grevturegatan, ' och närmare bestämt i syd-

västra hörnet av Nybro- och Riddaregatorna. I

dansken StalhofTs
1

beskrivning av Stockholm 1660

(tr. i S:t Eriks årsbok 1 g 1 o) uppräknas detta den

»Tysche Bacherens » hus bland Ladugårdslandets

nio stenhus. Det var i släktens ägo ända till 1700-

talets slut, då Elis Schröderheim förvärvade detsamma.
—

- Med den i dikten omnämnde bagaren Kammecker
åsyftas hovbagaren Carl Kammecker, död den 4

januari 1780. B.

S. 27.

r. 6 Min; samtl. hss (utom Gir) och FHS: 'Vår'. E.

r. 4-5 Qiii bene bibit — Bene dormit (lat.)= den

som dricker bra, sover gott. E.

1 Hette eg. Staall\&ft.
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Musiken till Bacchi Orden N:o 8: Parentation öfver

Peruque-makaren Bourssell.

Med säkerhet har sjungits: »Herholder, marchera

sagta!» (S. 26.) Denna sång anges i BPA s. 44
som Air vid »Käraste min Theophile» (Fr. Ep.

n:o 15). Sådan melodien är bekant från nämnda
ep., kan den dock ej här anpassas. Jn.

S. 28.

Bacchi Orden N:o 9. Bgm s. 90, DGr 1 s. 155,

DIGe 5 nr 68, Eht s. 269, Hjm 2 s. 330, Nhr B
s. 94, Nhr C s. 34, Rsl 1 s. 1, Schgm s. 353,
Schöm s. 36, Ttr s. 37, Vhw 3 s. 51, Akn s. 11.

— Fredmans Sång n:o 1. — Beträffande skilj -

aktigheterna mellan här tryckta avfattning och texten

i Fredmans Sånger hänvisas till dessa.

Överskriften återfinnes förutom i DIGe i Bgm och

Eht. DGr, Nhr C: Fredmans Epistel. {Nhr B),

Schgm: Kollmodins, Holmströms, Kihlbergs, Nystedts

och Meissners upphöjning i adeligt stånd af (fader)

Bacchus. [Hjm), Rsl: Bachi Adelsmän [därefter

namnen]. — r. 1 Bacchi Härolder; Bgm, Eht, Nhr C,

Schöm, Ttr, Vhw: Ordens Herolder. — r. 2-3 Schöm,

Vhw: Blir det Ordens Capitel i Dag, / Eller blir

det Riddare slag? E.

Överskriften: Bacchanaliskt adelskap. J. G. Carlén

berättar rörande denna sångs tillkomst en av legen-

derna om Bellmans förhållande till Gustav III, som

han hört av skalden C. F. Dahlgren 1
. Bellman

skulle eu afton ha befunnit sig bland några när-

1 Dahlgrens egen version tryckt i Ahnfeldt, Bellmanska sällskapet,

S. 85.
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mare vänner på källaren Kejsarkronan, som då låg

i huset Drottninggatan 6, när ett bud infann sig

från kungen, som önskade B:s närvaro på slottet.

Kungen befann sig nämligen i ett dåligt lynne och

hade låtit uppskjuta en ordensfest. Bellman lät svara

budet, att han omöjligt hade tid, ty han höll just

själv ordenskapitel. Senare på kvällen besinnade

han sig likväl och gick upp till kungen, som bad

honom muntra upp sig med en rolig visa, och han

sjöng då denna sång om Bacchi adelsmän. Hela

historien är säkerligen uppfunnen; bl. a. därför att

sången är betydligt äldre än kungens och Bellmans

personliga bekantskap och skriven före Gustav III:s

tronbestigning. (R. Steffen i Samlaren 1896

s. 1
1 7.) Sn.

r. 1 guld och beslag, se nedan anm. till r. 5 samt

till s. 16 r. 3, ovan s. 98.

r. 5 kåpor, jfr anm. till s. 11 r. 18, ovan s. 92.

I förordningen angående »Trenne Riddare-orden»

1748 stadgades, att härolderna i serafimerorden

skulle bära »en blå sammets Kåpa med guldspetsar

och frantsar» (se bild s. ///). Se. — spiror, se

anm. till s. 3 r. 8, ovan s. yö.

r. 1 1 namn och vapen. De namn, som förlänas de

nya adelsmännen, travestera ju alla verkliga frälse-

namn, särskilt sådana av mera anspråksfull klang

och med tysk anstrykning. Möjligen ville Bellman

med dessa benämningar skämta en smula med be-

kanta, som buro dylika. Man jämföre t. ex. Oel-

heim och Schröderheim, Ehrensugga och Ehren-

granath, Källarcreutz och Cedercreutz. — vapen-

märken hade som bekant adeln av ålder, men de|



von Källarcrentz' vapen. Akvarell.

von Ehrensuggas vapen. Akvarell.
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här beskrivna och, som det heter i personförteck-

ningen till Fredmans Sånger, »efter Heraldikens

reglor på det nogaste» utarbetade, vilka mer eller

mindre utpräglat äro av den art, som kallas »talande

vapen», synas närmast travestera dem som serafimer-

riddarne skulle låta uppsätta i Riddarholmskyrkans

kor (se ovan s. 77). Jfr särskilt r. i8-i9> där det

Adlerstops vapen. Akvarell.

säges, att överst i vapnet syns i gyldne strålar —
Riddarns namn och åratal'. E. — De här reprodu-

cerade vapnen (se bilderna) äro sannolikt utförda

vid 1700-talets slut. Se.

r. 17 bregal (dial.)— varjehanda redskap eller verk-

tyg, bråte, don, tillbehör; här kanske 'utsirningar'. E.

S. 29.
o

r. 10 Bgm, DGr, Akti: Hör på Holmströms adels-

namn; Nhr B, Schgm: Holmström war hans förra

namn. — r. 16 debet; Bgm, DGr: vapen. —



Oelheims (Nystedts) vapen. Akvarell.

Meissner Qlheims vapen. Akvarell.
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r. 20 fader härold; Samti. hss (utom DIGe): 'tåcke

('täcka') vapen', jag passar ej pä; Schöm, Vhw:
'det vill jag ej få'. E.

r. 8 baner här tydligen = vapen. Så ock r. 14. E.

r. 9 skorpan tugga, se anm. till s. 7 r. 15, ovan s. 83.

r. 16 debet. Den exakta betydelsen av ordet i detta

sammanhang är oklar. Ett par hss ha, som ovan

angivits, 'vapen'; så även i Fredmans Sånger. E.

r. 1 8 oljo-qvistar = kvistar av olivträdet. Detta är

ju vanligen sinnebild för fred, stundom för seger.

Här synas emellertid »oljo-qvistarna » liksom andra

emblem i v. Ehrensuggas vapen antyda hans

bacchanaliska förtjänster. Jfr anm. till s. 86 r. 24,

nedan s. 173. E.

r. 20 jag passar ej pä = jag bryr mig inte om.

Frasen är ett typiskt gammalt balladuttryck. E.

S. 30.

r. 16 *och mellan kräftor och örnar ej i DIGe;

här insatt, då härigenom versen blir metriskt fullt

överensstämmande med motsvarande vers i övriga

strofer. — r. 19-20 Nhr B, Schgm: Jo, kjära

hjertandes, Nystedt lät se / mera i wapnet än alla

de tre; Rsl: Men kära hiertandes, Nystedt vi se /

bär uti vapnet långt mer än de tre. E.

r. 1 Officianten, se anm. till s. 14 r. 6, ovans. 97.

Om asken se ovan s. 38. Sn.

r. 1 1 strimmar — glänser. E.

S. 31.

r. 19 Hin finnes förutom i DIGe endast i Bgm,
DGr, Hjm, Rsl, Akti; övriga hss: 'hvem'. E.
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r. 7 snällt = snabbt, hastigt. E.

r. 13 Lillepytt; ordet Lille-putt eller -pytt hör

samman med 'putte', i dialekter även 'pytt' =
liten pojke. Anses möjligen vara ombildat av och

med säkerhet anslutet till Liliput i Swifts Gullivers

resor (Hellquist). Om Bellman tänkt på detta

senare eller vem han menat med namnet är ej

klart. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 9: »Bacchi Härolder

med guld och beslag.»

Denna dikt är med oväsentliga avvikelser=
Fr. Sg. N:o 1.

I BPA s. 7 och i Rsl står vid denna dikt

som överskrift: »Air: Contredanse: Prince Charles.»
1

Melodien består av fyra olika delar. Motivet i

första reprisen erinrar något om början av Ep.

N:o 13, vars melodi även härrör från en »contre-

danse» (som likväl i BPA s. 38 anges vara:

»La belle cerise»; jfr ovan s. 84). I andra delen

finner man — ehuru rytmiskt förändrat — samma
motiv, som inleder melodien till Fr. Ep. N:o 56.

Mel. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan. Jn.

S. 33.

Bacchi Orden N:o 10. Asr (egh.), DGr 2 s. 59-84,

Eht s. 1-
1 9, Gir (egh.) s. 9-27, Vhw 7 s.

41-72. — BHB III (1785) s. 1-27, BFE s.

3-33-

1 Kontradansen karakteriseras av Envallsson (Svenskt Musikaliskt

Lexikon, Stockholm 1802) på följande sätt: »är glad, munter och
sysselsätter flere personer. Gemenligen består dansen af en qvadrilj,

eller fyra- par. Afdelningarne äro korta och takten merändels half;

— — — väl cadencerad, qvick och liflig, och icke desto mindre det
hela så simpelt som möjligt är; — —

—

»
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Den tidigaste av handskrifterna är otvivelaktigt den

egenhändiga Gir, som tydligen är ett konceptions-

exemplar. Närmast denna stär Eht. Den egenhändiga

Asr (1779) ocn den denna mycket närstående DGr 1

företräda en obetydligt omarbetad och på en punkt

utvidgad avfattning (se nedan s. 146). Vhw represen-

terar en något kraftigare omarbetning av Gins version;

om denna omarbetning är äldre eller yngre än den

av Asr-DGr företrädda kan ej avgöras. BHB:s text

överensstämmer mest med Vhw. BFE synes utgå

från BHB, men däri äro införda en del läsarter,

vilka i regel sammanfalla med handskrifternas. Några

varianter i BFE, som ej finnas i dessa men som

influtit i senare upplagor, meddelas nedan.

Då till grund för trycket här lagts BHB, har

skälet varit det, att dess text i viss mån kan anses

vara auktoriserad av skalden (se nedan). En jäm-

förelse mellan BHBis text och Bellmans egen-

händiga hss visar emellertid, att en del avskriv-

ningsfel kommit med i trycket, varjämte ett och

annat tryckfel uppstått; där dylika fel varit otve-

tydiga, ha de här rättats. Efter Bellmans egen-

händiga hss ha även några kompletteringar i an-

givandet av instrumentljud gjorts.

Före själva parentationen har Asr en dedikationsdikt

till baron P. Alströmer (jfr ovan s. j), »Ett

ämbar Persico», meddelad i del III av denna utgåva,

och DGr en Dedication till Fru Schröder-

hjem: »Att mina strängar spänna» (se denna ut-

1 Denna handskrifts Version kan tidigast härröra från 1777, då i

dedikationen till fru Schröderheim (se nedan) anspelas på Kellgrens

bekanta utfall mot Bellman i »Mina löjen».



Titelblad till Alströmerska handskriften (Asr) av Parentationen över

Lundholm. Teckning och text egenhändigt av Bellman. Kungl. Bibi.
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gåva, del I, komm. s. IX f.). I BHB finnes före

texten följande motto:

En Hjälte i ditt land, är den som bara slukar;

Som ej sit Bord med mat men blott med dricka dukar;

Som sura drufvors saft i röda ögon bär

Och blir i trästop mer, än uti skönhet kär.

Parentat. öfver B o urs el.

Jfr texten s. 25! — r. 10 75 October; i Gir

ändrat från '9 Octob:'. E.

När utgivaren av BHB, den kände ordensbrodern

och författaren Olof Kexel, införde Parentationen över

Lundholm i sin samling, skedde det med en reverens

för Bellman. I sitt företal till denna tredje del av

arbetet förklarar han nämligen, att han inte saknat

»vänners benägna biträde». »I synnerhet», fort-

sätter han, »fordrar en uprigtig erkänsla, at icke

obemält lämna, det Parentations-Acten öfwer Brän-

vinsbrännaren Lundholm särdeles bevågit blifvito
meddelat af vår Svenske Anacreon Herr Håf-

Secreteraren Bellman, hvars ypperliga egenskaper

både på snillets och hjertats vägnar äro vida öfver

mitt beröm.

»

Ifrågavarande del av BHB recenserades i Stock-

holms-Posten den 21 nov. 1785 —• f. ö. tid-

ningens första recension av något arbete av Bell-

man; anmälaren uppehåller sig därvid uteslutande

vid parentationen över Lundholm: »Ifrån Holm-
bergs Tryckeri har i desse dagar

1 utkommit Tredje

1
I Stockholms-Posten den 18 nov. annonseras boken för första

gången med särskilt framhållande av Lundholms-parentationen.
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Delen af Bachi Hand-Biblioteque, innehållande,

ibland annat, et det mast originala och til äfwen-

tyrs, i sit slag, ypperligaste skaldestycke af wår
Swenske Anacreon; det är Ceremoniellet wid
Parentations Acten i Riddar Capitlet af de twå
Förgylte

.
Swinen, öfwer Bränwins-Brännaren

Lundholm.» Härefter omtalas mottot från Parenta-

tionen över Boursel och anföras några utdrag ur

dikten »för at gifwa någon idee om detta öfweralt

lekande och qwicka Skaldestycke».

Förmodligen var det just Parentationen över Lund-

holm, som J. G. Oxenstierna den 4. dec. 1769
hörde Bellman föredraga och som gav anledning

till hans hänförda uttalanden om denne (jfr ovan

s. 12). E.

r. 2 parentationen, jfr 'anm. till s. 19 r. 1, ovan s. 101.

r. 10 den 15 october 176g. Lundholm dog d. 1 7 aug.

1769, och denna parentation är således förlagd till

ej fullt två månader efter hans bortgång. E.

S. 34.

r. 7
*
'Österman; BHB har tryckfelet 'Österman'.

— r. 1 o med Oe saknas i Gir; namnet skrives

där 'Öelheim'. Enl. Bacchi Orden N:o 9 var det

inte heller Meisner utan Nystedt, som adlades till

OElheim med OE (se texten s. 31), men detta

har i allmänhet ej upprätthållits av Bellman. —
r. 11 Vhw: Ordens Härholden och Commendeuren

Glo c k. — r. 12 samt vice Eds-formnlair-före-

stafvaren ej i Asr, DGr, Eht, Gir. — Vhw:
OrdensKlockaren och Eds förestafvaren Trundman.
— r. 1 4

:l:Bacchi Prästinnor står i BHB omedelbart
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under och med samma stil som föregående rad. Den
här vidtagna anordningen i enlighet med hss. —
Vhw: BACCHII PRÄSTINNOR.
Ulla Winblad, Lillians Mor, Cajsa Stina. E.

r. 15 Liljans mor. Huruvida namnet »Liljan» här

är identiskt med benämningen Lilljans krog (se

anm. till s. 73 r. 25, nedan s. 160) framgår icke

utan vidare. Snarast kanske »Liljans mor» här be-

tecknar namnet på någon den tiden bekant pant-

lånerska och krogidkerska i Kolmätargränden (se

Carlén II s. 128-129, not. 13, 15). B.

r. 17 Gröna Solen. Möjligen ett skämtsamt, fingerat

krognamn eller också verkligen namnet på en av

tidens otaliga krogar. B.

5. 35.

r. 3 Trompetarne; Bellman skriver här liksom van-

ligen även annars i Asr och Gir: 'Trompetrarne'.

— r. 7 vice interims suspenderade ej i 'Asr, — r. 7-9

Vhw: Med Lundholms Ordens Kiedja och Stierna

på et hyende Ord: Skattmästaren och Riddaren

Agrell — DGr, Eht, Gir: Ordens Skattm: och

Ridd. Agrell, med ... — r. 12-14 SamtL hss utom

Vhw: Ceremonie-Mästaren och Parentatorn med
Brän vins-Pannan . . . E.

r. 6 Ordens-carafaien. Till Bacchi Ordens utrustning

låter Bellman också höra en karaff för vin eller

brännvin. Karaffer i varierande form och utsirning

ha varit i bruk i vårt land åtminstone sedan 1600-

talet. De torde ha blivit vanliga, allteftersom seden
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att dricka ur ett gemensamt dryckeskärl så små-

ningom undanträngdes. — Att carafinen bäres i

processionen är givetvis för att symbolisera ordens

bacchanaliska karaktär. N. E.

r. 1 1 prestafven, se anm. till s. 23 r. 8, ovan s. 10J f.

r. 1 3 choret. Enl. 1748 års förordning om riddar-

ordnarna skulle dubbning av serafimerriddare ske i

Riddarholmskyrkans kor. Jfr anm. till n:o 1, över-

skriften, ovan s. 75. Sn.

36.

r. 5 ff. Bacchus vi dyrka etc. Denna sång finnes

även i Akn s. 163. — r. 13 *Prästinnorna; BHB
har Trästinorna', vilket med hänsyn till den van-

liga i detta tryck förekommande stavningen av

ordet måste anses vara tryckfel. Detsamma gäller

s. 37 r. 3, där BHB har: 'Prestinnorna'. — r. 14

Lätom i Gir ändrat från: 'Nå lätt'. — r. 16 CU:
(»efter ett fragment af Bellmans egenhändiga manu-

skript»): Att hvalfvena skälla. E.

r. 3-4 följande chor, som sjunges till skiftes af Bacchi

Prästinnor och Commendeiirer; kören i fråga sjunges

givetvis så, att första halvstrofen utföres av kom-

mendörerna och den andra av prästinnorna. E.

r. 19 Vällusten; jfr anm. till s. 21 r. 5, ovan s. 102.

37.

r. 8-1 1 CU: (efter förut nämnt manuskript):

Den saft, du skänker,

Sorgen fördränker,

Kroppen nedsänker

Och herrlig gör. —
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r. 12 med accompagnement af Hackorna ej i hss.
—

r. 13—s. 38 r. 12 Hör Mackorna med ängsligt dan

etc. = Fredmans Sång n:o 6. Om dess förekomst i

handskrifterna och om olikheterna mellan den här

tryckta avfattningen och Sångernas, se dessas text

och komm. därtill. — r. 16-18 Se; Bellman skriver

i Asr och Gir på detta ställe liksom vanligen även

annars: 'Si'. E.

r. 8-9 Den saft du tömmer etc. Oklarheten i ut-

trycket har tydligen föranlett Bellmans ändring av

strofen till den av Carlén upptagna lydelsen; se

ovan ! E.

r. 1 3 ängsligt = som väcker ängslan; sorgligt. E.

r. 17 Ordens-peruquen, se anm. till s. 4 r. 19, ovan

s. 78.

S. 38.

r. 13 *trompetare; BHB har tryckfelet 'Tormpetare'.
-— r. 26 minsta tär; Asr, DGr, Eht, Gir: 'en

boutelje'. E.

r. 1 9 courage trestavigt ! E.

S. 39.

r. 1 I Gir ändrad från: 'å du war [ä. fr.: 'ä'] alt

för söt, ja ligg där nu och gapa' — lustigt; Asr,

DGr, Eht, Gir: 'roligt'; tömmer maga; Gir: 'torna

magar'. — r. 15-16 med accompagnement av valthorn

ej i Asr, DGr, Eht. — r. 17 Asr, {DGr}: Tag
i Commendeurer! och uppå Waldthornen (nu) rista!

Gir: Ta i Commendeurer! / ta i, lätt walthornen

rista! Eht: Ta i Comendeurer, twy lätt walthornen
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nu rista! — r. 1 8 Efter denna rad anges i D Gr,

Gir, att valthorn skola höras. -—
• r. 22 bara ej i

Vhw. — r. 26-27 ej i Eht, Vhw.

I Him 3 s. 236 f. finnes ett enstaka parti av

följande lydelse:

»Gubbar tag i Commendeurer

Ordensperruquen bäres i ett skrin

Fredman för Praestaven är full som ett svin

Trall — Trall — gå sakta fram

Hela fläcken stanna nu.

Frammanföre ska gå sju

Commendeurer marche gå på

Håll stilla stå

B eliman

Tag kistan sakta ned af båren i som bära

Och vet att denna Fest är gjord till Lundholms ära

Bärarne

Ja, väl. Ja alla i och intet en i sänder

Det var en tunger hund ta i med bägge händer

Bellman

Där ligger nu ett vrak, som aldrig nykter var

En Tunna var hans mor, och Bacchus var hans far,

Ordens härhol[d] Knape blås

Trall — lall — band och krås

Stjerna, glaf, bouteille och spanskrör

I grafven för»

Härefter följande anteckning: »Då Commendeu-
ren Lundholm bars till sitt hvilorum giordes af

Ceremoniemästaren Bellman föregående ordonnanceo
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till de närstående och orationen som står n. ». I stället

för den omtalade orationen hänvisas emellertid till

Hjm 2 s. 336^ där man finner »Hör klåckorna med
ängsligt dån» etc. — Huruvida det här tryckta

tillhör en äldre, mera kortfattad utformning av före-

liggande ordensdikt (i så fall väl upptecknat efter

åhörande av ett muntligt föredrag därav), eller

om det är en Bellmansimitation, är svårt att av-

göra. Anmärkningsvärt är i varje fall, att endast

en vers i stycket i fråga helt återfinnes i den

vanliga texten, nämligen v. 14 (jfr s. 38 r. 16),

varjämte v. 1 erinrar om s. 39 r. 17, men att

en vers (v. 2) återfinnes i en helt annan ordens-

dikt, n:o 1 (jfr s. 4 r. 19). E.

r. 2 pracksyl (även 'prackare') eg. == klåpare, fus-

kare; här 'stackare', 'struntkarl'. — mullsäck ett

särskilt i religiös stil omtyckt kraftord för beteckning

av kroppens jordiska och förgängliga karaktär. —
draga= bära. E.

r. 10 Soln är ett namn på flera olika närings-

ställen. Det viktigaste av dessa var den gamla

källaren Solen, belägen i Solgränden, en kort gränd

mellan Stortorget och Prästgatan, full med större

och mindre krogar och där även källaren Kronan

låg. Denna källaren Solen är säkerligen densamma

som det i Karl IX:s gästgivarordning 1605 om-

talade, av Hans Nilsson innehavda värdshuset,

vilket även givit gränden sitt namn. I 173 1 års

krogregleringsprotokoll (Stadsark.), då det inne-

hades av hökaren Göran Hintz, kallas det Solen,

och var ännu ett betydande ställe. I samma hus
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hade 1780 gardessoldaten Olof Myra och hans

hustru sin krog. Ett annat Solen låg i Packhus-

gränden i kvarteret Argus, genom vilket fordom

gick en numera överbyggd gränd, som likaledes

hette Solgränden. Detta Solen kallas dock vanligen

Lilla Solen eller Halva Solen eller t. o. m. Mid-

nattssolen, och dessa namn ange detta ställe som

mindre betydande än det ursprungliga Solen. På
samma sätt funnos även värdshusen Månen och

Halvmånen. Enl. annons i Stockholms Weckoblad

1763 nr. 23 fanns ett Halva Solen då i Skott-

gränd. Solen var även namnet på stadens gäst-

givaregård på Södermalm (St. Paulsgatan 4), vilken

ännu fanns kvar på Carléns tid. Sn. B. — Bruna-

Döm. Denna krog, säkerligen ett rätt obetydligt

ställe, anges av Carlén ha varit belägen i Stadsgården

på Södermalm. Färgen på dörren kunde i brist på
annat ge namn åt en krog, och i Götgatsbacken låg

samtidigt ett ställe som kallades Blå dörren. Sn.

r. 1 1 gloriamus— »låtom oss glädtige vara» (Carlén).

r. 1 3 colorum barselorum; »här ett utrop, uttryckande

en anmaning till stoj och oväsen » (Carlén) ; colorum

möjligen en skämtsam ombildning av »chorum»

(se Hellquist, under kakalorum). E.

r. 1 7 valdthomen rista= 'blås i valthornen, så de

skaka'. E.

r. 2 2 bara= alldeles. E.

40.

r. 9 tung och i Gir ändrat från: 'blir så'. — r. 1 o

Efter denna rad i Gir ursprungl.: jag ledsen blir

och arg', vilket strukits. — r. 1 1 Blakulla; Bellman

— Bacchi Orden.
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själv skriver i Asr och Gir: 'blockkulla'. — r. 1 2

Bercko i Gir ändrat från: 'Herhold'. — r. 1 5 bort;

Asr, DGr, Eht, Gir: Svårt'. — r. 20 *!

. . . Pukor

ej i BHB. Här tillsatt enl. Asr, DGr, Gir. —
r. 25 lät tärningarna falla; Gir: 'lätt tärningen få

falla'.— r. 26 *fällan ändrat fmnBHB: 'fällan'. E.

r. 1 1 Blåkulla var eg. benämningen på platsen för

häxornas möte om natten; sedermera begagnas ordet

även som synonym för helvetet (Hellquist). E.

r. 1 3 tal (dial.) — dröjer. E.

r. 14 courage trestavigt! E.

r. 12-26 slå ett slag i bräde— spela ett parti bräde.

Brädspelet har urgamla anor. I vårt land förekom

det redan på vikingatiden, ovisst dock i vilken form.

På Bellmans tid torde det ha spelats efter i stort

sett samma regler som i våra dagar. Tärningskasten

ha olika namn alltefter antalet prickar på de bägge

tärningarna, t. ex. tröja dus 3 och 2, ess dus 1 och 2,

quatuor alla 4 och 4, cinqua dus 5 och 2, cinqua

fyra 5 och 4 o. s. v. — Gjöra pott— satsa. Pott,

egentligen ett germanskt ord med betydelsen lerkärl,

gryta. Ordet betecknar alltså äldst det kärl, vari

insatserna lades, och har sedermera kommit att brukas

om summan av samtliga spelares insatser (Hell-

quist). — kasta om appellen. Med appellen menas

vanligen rättighet för spelare, som »dött», att börja

på nytt genom erläggande av ny insats. Här torde

uttrycket gälla första insatsen. N.

r. 16 stijfver på 1 700-talet= ett öre silvermynt,

senare en sjättedels skilling banko. N.
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r. 23 ^fo det va annat malt; jfr »Jo det var andra

bullar!» E.

r. 25 Gjör inga streck= 'ha inga knep för dig!' E.

S. 41.

r. 1 *Nu (så Asr, B Gr, Eht, Gir) rättat från

BHB: 'Nå'. — ni; Asr, DGr, Gir: wij. — r. 4
*ligga n ändrat från BHB: ligg'an\ — r. 6 Gir:

och — kyss ['du' överstruket] meij mitt på öhra.

— r. 12 Nybom här liksom r. 1 3 och 2 o i Gir

ändrat från 'Meisner\ — r. 14 Von Bercko, du är

karl! föres i Asr, DG, Gir till von Berckos före-

gående replik; möjligen är detta även meningen i

Eht. — sjunger tillika med Capitlet ej i Vhw; Asr:

'siunger och spelar i Capittlet'. E.

r. 9 Vet att för min famille jag enda caput är. Von
Berco var huvudman (caput) för sin ätt och upp-

trädde som sådan vid riksdagarna. Jfr ovan s. ig.

r. 1 2 laga fang = lagligt undfången egendom. E.

r. 18 Portugis. »Port-win, Portewin annars

portugis-win kalladt, et starkt och hetsigt win, som

fås ifrån staden Porta Port i Portugall» (Orrelius

s. 294). Samma källa har också en annan för-

klaring s. 445: »Portugis-win, annars porto-win

kalladt, som fördelas i Muscatell-win, Passat-win,

och Maderawin, alla mycket hetsiga och starka,

merändels af mörkröd färg, som derföre kallas

Vin tinto, eller färgad t Win. » JV.

r. 21 Ahl le diable baitu, le diable cocu. Möjligen

en lös anspelning på en i La Fontaines »Contes»

återberättad, närmast från Boccaccio hämtad skämt-
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historia »Le Cocu battu et content», där en hustru

bedrar sin make med en ung man, som låtsas tro,

att maken, som klätt ut sig till kvinna, är

hustrun och slår »henne», emedan »hon» visat

sig otrogen. E.

S. 42.

r. 4 Da; Asr, DGr, Eht, Gir: Du'. — r. 20

gut-tår i BHB utan bindestreck. Jfr ovan s. 81.

r. 24 *Tromp. ej i BHB. Tillsatt här enl. Asr.
—

r. 25—s. 43 r. 2 i Gir tillsatta i kanten. E.

r. 1 citron— citronbrännvin. N. — raffel eg. = »ett

slags hasardspel med tre tärningar, hvarvid till träff

eller vinst fordras lika ögon på tvenne tärningar

och att alla tre tärningarna visa tillsammans elfva

ögon eller därutöfver » (Dalin) ; här väl = (hasard-)

spel över huvud taget. E.

r. 8-9 En morgon med sin sol gjör stora verldens pragt,

En afton med sin sup den lilla verlden fägnar.
Uttryckssättet anspelar på den från den äldre grekiska

filosofien härstammande och även av senare tänkare

upptagna åskådningen om universum, » makrokosmos »

,

»den stora världen», såsom avbildad i människan,

»mikrokosmos», »en värld i smått», »den lilla

världen » . E.

r. 15-16 Jag mins i Norrköping,

Sen vi vår grundlag fått med murar tryggt förskansa

Riksdagen 1769 sammanträdde i Norrköping i mitten

av april och flyttades i juni till Stockholm, v. Bercos

uttalande om grundlagen kan möjligen syfta på den
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räfst, som i början av riksdagen verkställdes med
de regerande mössorna i rådet, då de av sina mot-

ståndare anklagades för flera inkonstitutionella åt-

gärder och avsattes (Malmström, Sveriges politiska

historia från Karl XILs död, VI s. 106 ff.). Om
v. Bercos uppträdande i Norrköping kan Bellman ha

haft personlig kännedom, då han sannolikt vistades

där under riksdagen och skrev flera dikter i ut-

präglad hattanda. E.

r. 17 Eggens. Johan Ulric Egge var en känd och

ansedd källarmästare i Norrköping. Han hade in-

flyttat från Lindau i Bäjern och hade sin lokal vid

Hamngatan, i »kvadraten» Varvet. I hans krog »Tre

Prinsar», som var i två våningar, var även Norr-

köpings första teater i början av 1760-talet upp-

rättad, och över huvud taget var den långt fram

i tiden en samlingsplats för nöjeslivet i staden.

(G. Malmberg och Å. Norden, Vårt gamla Norr-

köping, 191 3, s. 131 ff.). Egges namn före-

kommer åtskilliga gånger i Norrköpings Wecko-
tidningar från 1700-talets senare årtionden, oftast

i annonser, som tillkännage, att han har några

särskilda läckerheter »till kjöps», såsom »extra goda

Canarie-Foglar samt friska Citroner och Hummer»
(1769, n:o 7) eller »nyss ankommen färsk

Cabeljou och Längor, som säljes stycketals heller

marktals; äfven Citroner, Hummer och Hjerpor»

(s. å., n:o 8). Att Egges krog var livligt

frekventerad av »herredagsmännen» under riksdags-

tiden i Norrköping (se ovan) är ju högst sanno-

likt. E
r. 26 barbast •= barbariskt, rysligt. E.
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r. i *halfärmama (så samtl. hss) här rättat från

BHB: 'halfarmarna'. — r. 8 byxorna; Bellman

begagnar i Asr och Gir på detta ställe, liksom

vanligen, formen 'böxorna'. — r. 1 3 trompetarne;

samtL hss: 'Trompeterna'. *
. . . Tromp. ej i BHB;

tillsatt här enl. Gir och Asr. —- r. 1
4—s. 46

r. 1 7 Om detta parti heter det i Asr: 'Sielfwa

Procession. / Läses af twenne, under Musiquen

af marchen / då den tredie siunger.' (Liknande

anm. även i Eht, Gir?) —- r. 15 b: ^fag Ordens-staken

har i Gir ändrat från: 'Si här, jag staken har/ —
r. 23 a *Klåckare ändrat från BHB 'klåckorna'; Asr

och Gir ha båda 'klockare'. — r. 24 b *i änd'

insatt efter Asr. I BHB står: - - -. — r. 27 att

raisonnera och at commendera ha i Asr (där liksom

i Gir i st. f. att, resp. at står 'och') motsatt plats. E.

r. 1 halfärmarna, »lösa linningsärmar, som nådde

från handleden till armvecket och brukades af

männen, då de ej hade linningsärmar å sina skjortor

eller eljest, då man ville göra sig grann utan att

byta om skjorta» (P. G. Wistrand, Anteckningar

af en småländsk prestfru åren 175 1- 18 10, Fata-

buren 191 1 s. 97). Jfr Bellman i självbiografien

(1794): »Jag gick då [1759], om aftonen, i min

blå rock och, efter tidens sed, utstofFerad med half-

ärmar och nattkappa» (Carlén IV s. 470). Se.

r. 2 Hans ^fergen förmodligen densamme som den

i Epistlarna omtalade Jergen Puckel, troligen en

gesäll av tysk härkomst, enl. personförteckningen
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i Epistlarna hörande under hallrätten, den speciella

fabriks- och manufakturdomstolen. E.

r. 1 1 pik (pä Bellmans tid förmodligen uttalat pilj,

senare pil); »anmaningsrop egentligen åt hundar, då

man vill att de skola rusa på eller gripa någonting»

(Carlén). — Salutem (lat.), förkortat uttryckssätt

för »salutem tibi dico» eller ngt dyl. == jag hälsar

dig. Här snarast använt som ett slags maningsrop. E.

S. 44.

r. 8 a *tig (så Asr, Eht, Gir) här ändrat från

BHB: 'dig'. — r. 23 a Gir, Eht: Nå öpna . . . E.

r. 8 a canaille, b battailk uttalas båda trestavigt,

alltså: kanalje, batalj e; jfr rimmet r. 10 a sualge. E.

r. 14 a för— inför. E.

r. 19-20 a Norrcross. Ar 1762 utkom i Stockholm

hos Lars Salvius en bok med titeln »Den Ängelska

Capare-Capitainens John Norcross sälsamma Lefnads-

Lopp Och Trettio-åriga Fångenskap, Egenhändigt

beskrifwit i dess Fängelse på Castellet vid Köpen-

hamn. Af Danskan öfwersatt. » Till N:s själv-

biografi äro i boken en del kompletterande och

beriktigande upplysningar lagda. N. (f. 1688, d.

1758) var en engelsk äventyrare, som under det

stora nordiska kriget stod i tjänst hos svenskarna

som kapare och bl. a. en gång lurade på att föra

bort dåvarande danske kronprinsen, ehuru det aldrig

lyckades. Han var flera gånger gripen av danskarna

men flydde, och då han till sist åter (1727) till-

fångatogs, vidtog man, när han även då gjorde

flyktförsök, särskilda säkerhetsåtgärder: man lät
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bygga en bur av tjocka ekplankor, sorn gingo från

golv till tak, och sedan fästes han vid en järn-

stång inne i denna. Det enda nöje han hade var

att tämja mössen i sitt fängelse, något som han

blev mycket skicklig i. — Robert Franc,ois Damien

(f. 17 1 5) gjorde i jan. 1757 i Versailles ett

. misslyckat försök att mörda Ludvig XV samt

straffades på ett ytterst grymt sätt med döden.

— Ravaillac är den bekante munken Fran^ois R.

(f. 1578), som den 14 maj 16 10 med två

knivstyng mördade Henrik IV och sedermera döm-

des till döden och avlivades, också han på ett för

vår tids uppfattning synnerligen grymt sätt. E.

r. 19-20 b. Oertsen, Lasse Tysk, Frontiniac: »nota-

biliteter af samma halt som nutidens Lasse Maja

och Lilja» (Carle'n), alltså beryktade tjuvar och

brottslingar. E.

r. 22 a chapeau bas = med hatten i hand. Se.

r. 24-25 a förlåter = lämnar, överger. E.

S. 45.

r. 7—s. 46 r. 17 Härholder bada fälten spirorna

här etc. finnes som självständig dikt i Nhr B s. 101,

Schöm s. 73, Akn s. 94. — r. 7 NhrB, Schöm, Akn:

Härholder båda fäll nu spirorna ner (så även r. 14).— r. 9 Oboe och clarinetter. I Asr anges, att vid

denna och r. 10 samt r. 17 och 1 8' samt motsvarande

rader i följande strofer (där BHB ej har något an-

givande av instrumentljud) skola höras Trompeter.
— r. 19 Nhr B, Schöm, Akn: Unnan för Planberg,

Ordens Canceller . . . (så även s. 46 r. 1).
—

r. 25 Asr, DGr, Eht, Gir: nu tumlar sig i Backi
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Riddar-chor; Nhr B, Schöm, Akn: Sig swinga uti

Bachi RiddareChor. E.

r. 9 choret, se anm. till s. 35 r. 13, ovan s. 12j.

r. 1 o stolt = statlig. E.

r. 1 1 gevär! torde vara ett förkortat uttryckssätt

för »Gevär af» (även 'Gevärau'; se Fredmans

Epistlar s. 1 27), vilket handgrepp resulterade i samma
ställning, som det även begagnade »Skyldra (med
Mousquet)! », och motsvarar ung. det nutida »Skyldra

gevär». E.

r. 13 couleur de chair = köttfärg, »en af hwitt och

rödt blandad färg» (Orrelius s. 195). TV.

r. 18 fleutravers (fr. flute traversiére)= tvärnöj t. Jn.

I

Flöjttraver, stämplad I. V. Wahl, Landskrona. Nord. Museet.
Längd 625 cm.

S. 46.

r. 4 dnjckom; Bellman skriver själv i Asr och Gir:

'dryckiom'. — r. 1 5 springa; Asr, DGr, Eht, Gir:

'swinga'. — r. 16 Trompeterne; Asr: 'Trompet-

rarne'. E.

r. 1 Signor el. signore (ital.) = herr(e); jfr om
det oftare förekommande fr. 'seigneur' nedan. E.

r. 5 safjlor, »Wild Saffran, Saffransblomma

et slags Tistel, hwars blomblan gifwa Silke, Bomull

och Linne en rosenröd färg. Denna färgstoft fås

ifrån Egypten och andra Turkiska Länder, samt

ifrån Bömen, Erfurt och Strassburg» (Orrelius
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s. 319). Safflor eller zafflor var också enl. samma
källa s. 451, »en af Cobolt tilredd, målen, siktad

och i tunnor inpackad Sapphirblå färg, hwarmed
glas och Porcellin färgas. Denna zafflor är dels

fin, dels medelfin, dels af ordinär sort, och fås

ifrån Sachsen och Ostindien. » N.
r. 6 Seigneur begagnas hos Bellman - vanligen i be-

tydelsen 'grand seigneur', alltså 'hög herre'. E.

S. 47.

r. 8 *blöter (så Asr, B Gr, Eht, Gir) här rättat från

BHB: 'feter'. Rättelsen betingas även av rimmet.

— r. 20 *käpan rättat från BHB: 'Kåpen'. —
r. 23 *tusen (så Asr, Eht, Gir) här ändrat från

BHB: 'tusand'; den insatta formen fordras av rimmet

och begagnas stundom även annars av Bellman. E.

r. 8 blöter här = ängslig, rädd. E.

r. 20-21 kåpan och spiran, se anm. till s. 28 r. 5,

ovan s. 112.

S. 48.

r. 20-23 Asr: gu tår! — gu tår! —
Tr:

och heij

Rör på! — slå på! — kör på! —
slå på! — kör på! slå på!

och heij

T.
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Efter varje 'och heij!' (utom s. 49 r. 4) samt efter

'och aij' (s. 49 r. 8) anges trumpetljud. — DGr
och Gir ha liknande avfattning; trumpetljud dock

endast efter 'Gutår! Gutår!' = r. 20. — r. 20

*Guttär etc; BHB har här i likhet med Vhw tre

'guttår' ; det fj ärde här i texten har tillkommit genom
ett missförstånd mellan text- och musikkommen-

tator. Musiken i BHB fordrar eg. blott ett guttår,

men ur musikalisk-metrisk synpunkt dock bättre med
tre. — r. 22 *Kör på, slå på etc. Det här tryckta

sista slå på saknas i BHB men finnes i Asr och

Gir 1
(se ovan) och fordras av musiken. E. (Jfn?)

r. 17-18 När paddan välde får,

Det ingen ända når.

De båda raderna återge ett gängse ordspråk, som
i Grubbs Penu proverbiale, Stockholm 1678, har

följande lydelse: »När Paddan kommer till wälle,

så wett hon intet återhälle» och förklaras så: »När

en skratte
2 kommer up uhr skarnet til något för-

nämbt ämbete och ähra, wett han intet mått på
Högfärd» (s. 583). E.

S. 49.

r. 2 ärligt; Asr: 'ducktigt'. — r. 3 *vangen; BHB
har: 'vagnen'. Den här insatta formen, som for-

dras av rimmet, begagnar Bellman själv i Asr och

Gir. Även r. 7 står i dessa hss: 'vangen'. —
r. 19 stötta; Asr, DGr, Gir: 'sura' 3

.
— Eht:

1 DGr: Kör på! Slå på! Kör på! / Kör på! Slå på! Kör på!
2 = narr, dåre.
3 — 'ined Öppna sår'. E.
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mitt smala ben, min siuka tå'. — r. 22 Asr:

Högmod! Högmod altid . . . Eht: 'Höghet altid

Gir: 'Höghet altid går för fall / Höghet går för

fall / Höghet altid går för fall/ — r. 27 BFE:
'Jo, tänkte jag ej det. .

.' E.

r. 2 ärligt= riktigt, ordentligt. Jfr Asr: ducktigt. E.

r. 1 1 Riddare-peruk, se anm. till s. 4 r. 19, ovan

s. 78.

r. 24 Vulcani hamrar. Enligt vissa antika sagor

uppehöll sig Vulcanus i Etna och andra vulkaner,

där hans tjänare cykloperna smidde Jupiters blixtar.

— Här syftar väl uttrycket på underjorden, dödens

boning, i allmänhet. E.

r. 25 sorl här — larm, bråk, buller. — kamrar

syftar hår tydligen på gravarna. E.

r. 24 skrälar här väl= gråter, klagar högljutt (vid

var sjuksäng) — klingar näml. med glasen vid grav-

ölet; eller kanske med syftning på klockringningen

vid begravningen? E.

S. 50.

r. 7 Öl; Gir: 'bad' (—både). — r. 10 Härholds-

CU: 'ordens-'. — r. 1 1 skaff; BFE: 'gif. —
r. 1 5 *vatten (så skriver Bellman själv i Asr och

Gir) här ändrat från 'vattn' i BHB. — r. 18

trumla; Asry T) Gr, Eht, Gir: 'trumlar'. — r. 21-

s. 51 r. 9 Där bortnas sku vi stanna etc. finnes

som självständig dikt i Nhr B s. 103, Akn s. 84.

— r. 22*... Pukor ej i BHB. Tillsatt här enl. Asr.

Ehuru det ej antyds i Asr, även tillsatt å mot-

svarande ställe (s. 51 r. 3) i följande strof. E.
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r. 6 den hvita satan, jfr s. 56 r. 14, där Jensen

skildrar sig själv som klädd i »snörivit räck med
svarta sammetsslag». Detta var frisöremas vanliga

dräkt. E.

r. 10 Härholds-kåpa, se anm. till s. 28 r. 5, ovan

s. 112.

r. 18 Preambulum (lat.) == inledning, förspel. E.

r. 21 Z)är bortnas (dial.)= där borta (sä Nhr B,

Vhw). E.

r. 26 anger (adj.) = ängslig, rädd. E.

r. 27 tekna; stavningen och rimmet ange uttal med
långt e ; detta förekommer även annars i äldre språk. E.

S. SL
r. 1 5 tumla; Vhw: 'ramla'. — *

-skull (så Asr,

B Gr, G/r) här ändrat från BHB: 'sim; £Å*: 'kull'.

— r. 26 minsta i G/r ändrat från: 'alla'. 2f.

r. 6 bla har i äldre språk stundom betydelsen 'mörk',

'svart'; så här. E.

r. 1 4 raison — anledningen, skälet. E.

r. 2 1 Peruken, se anm. till s. 56 r. 25, nedan

s.

r. 25 Du som i gudars blod en Konglig födsel mins.

Bacchus var son av Zevs (Jupiter) och Semele,

dotter till konung Kadmos i Tebe. Jfr nedan. E.

S. 52.

r. 1 3 *ja ej i BHB; här insatt enl. samtl. hss utom

Vhw. — r. 14 *en (så Asr, DGr, Eht, Gir:)

här ändrat från BHB: 'är'. — r. 22 hielper; Asr,

DGr, Eht, Gir: 'gäller'. E.
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r. 2-5 Du som förfölgd af list i moderlifvet lag

Och i Semeles buk din Guda-tunna såg,

Du som blef verIdens lust, när Jupiter med styrka

Uti sitt eget lår din höga härkomst yrka.

Enligt myten bar Semele (se ovan!) redan Bacchus

under sitt hjärta, då hon av den avundsjuka Hera

intalades att bedja Zevs, att han skulle visa sig

för henne i samma gestalt som för gudinnorna,

d. v. s. med blixt och åska — en bön, som han

på grund av ett föregående löfte ej kunde avslå.

Semele uthärdade emellertid ej den fulla gudaglansen

utan dog, därvid födande Bacchus ofullgången.

Zevs sydde då in fostret i sitt lår, och därur föddes

guden på nytt. — lust = glädje, fröjd. — yrka

= arbetade på, åstadkom. E.

r. 9 specialen, se anm. till s. 23 r. 12, ovan s. 104..

r. 10 quartalen. Ämbets- och tjänstemäns löner bru-

kade på Bellmans tid utbetalas kvartalsvis, och

med kvartal menades sålunda fjärdedelen av års-

lönen. Sn.

r. 14 bulla; osäkert om här avses 'bröd' eller 'rundt

dryckeskärl', vilken senare betydelse bulle eller

bulla (bolla) stundom har i äldre språk. E.

r. 1 8 vånda = vånne, ville önska. E.

r. 21 crimen lesa
>1 majestatis .(lat.) — majestäts-

brott. E.

S. 53.

r. 5 qvickt humeur i Gir ändrat från 'ambition'. —
r. 22 Aimable i Gir ändrat från: 'min kära'. E.

1 Eg. 'laesae'.
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r. 5 Min strupa är honett, min gom har ambition.

Uttryckssättet säkerligen valt som en anspelning på
Holbergs berömda komedi »Den honette Ambition»,

som uppfördes i Danmark första gången 1747
och som i dec. 1768 under namn av

» Caracter-lystnaden eller Den rangsjuke

borgaren» av Stenborgska truppen hade

spelats å teatern i Bergstrahlska huset

(Dahlgren, Anteckningar om Stockholms

teatrar, 1866, s. 153). E.

r. 1 1 min ^onathan. Anspelning på konung

Sauls äldste son, Davids uppoffrande och

tillgivne vän. E. — brandvakt. Brand-

vakten, som efter mörkrets inbrott patrul-

lerade på gatorna, skulle efter 1729

(2 apr.) års brandvaktsreglemente vid

varje hel timme långsamt ropa ut klock-

slaget jämte följande rim:

Guds härliga milda och mäcktiga hand

Bewahre wår Stad för eld och brand.

Han skulle vara försedd med en skramla,

senare utbytt mot en trumma, med vilken

han skulle ge ljud ifrån sig, om han

blev vittne till slagsmål, inbrott eller

andra ogärningar. Själv fick han icke gå Brandvakts

in på något värdshus eller krog, men
såg han, att ett dylikt ställe var öppet

över tiden eller att där förenades något bråk,

skulle han genom trumman tillkalla vakten. Hanso
kanske viktigaste attribut var annars den s. k.

brandvaktssaxen, en tämligen lång stav med
o o

sax. Nord.
Museet.



i/f2 Kommentar
S. 53-

spetsig doppsko och en med fjäderinrättning för-

sedd klyka i toppen, med vilken orosmakaren

kunde infångas (se bild). Överståthållareämbetet

för polisärenden övertog 1850 brandvaktens funk-

tioner. Sn. B.

r. 12. kypartaflors mängd. På krogarna brukade förr

den ofta ganska rikliga förtäringen under aftonen

uppskrivas på grifTeltavlor. B.

S. 54.

r. 3 *QPukor?) ej i BHB; här insatt enl. Asr och

Gir. — r. 8 sia; Asr, DGr: 'stäng', Eht, Gir:

'lätt'. — r. 17 *se där (så samtl. hss) rättat från

'ser där' i BHB; Asr, Eht: Si hwar han står!

— r. 2 1 han; Asr, DGr, Eht, Gir: jag'. —
r. 22 *(Piåor. Trompeter) ej i BHB; här insatt

enl. Asr och Gir. — r. 25 Asr anger, att pukor
skola höras. E.

S. 55.

r. 8 jollra; Asr, DGr, Eht, Gir: 'hwissla'. —
* Oboe ej i BHB; här insatt enl. Asr. —
r. 10 föra; Asr, DGr, Eht, Gir: 'lyfTta'.

—
r. 11 Men de min åsna glömt i Gir ändrat från:

'de bränwins-pannan glömt'. — när hon skena;

Asr, DGr, Eht, Gir: 'när det skenar'. Rim-

met blir korrekt med denna senare text, men me-

ningen något oklarare. BFE (och senare upplagor):

'.
. . det ser jag, när hon skenar'. — r. 17

*Capitlets här rättat från BHB: 'Capitlet'. — r. 18

*(JPukor. Trompeter?) ej i BHB; här insatt enl. Asr.

— r. 2 2 Den supen gjorde godt i Gir ändrat från

:
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'och gif mig du en sup'. — raska; Asr, DGr,
Eht, Gir: 'kiäcka'. E.

r. 13 denna Orphcei dräng i Konungens capell är

Knapen (Knapp). Jfr ovan s. 38 f.

r. 19 hans marmor hugga ung. = 'framställa en

bild av honom'. E.

56.

r. 20 ängla-bild i Gir ändrat från: 'ögneblick'. —
r. 26 fran Neapel. I Gir finnes vid detta ställe

följande not av Bellman: 'mal de Neaple
1 wid det

tillfället opfans peruqver'. E.

r. 3 bass-viol = basfiol, kontrabas. Jn.

r. 6 safflor, se anm. till s. 46 r. 5, ovan s. /J5.

r. 1 1 salt d. v. s. attiskt salt, esprit, kvickhet. E.

r. 16 Aganippen, en källa på det åt Apollo och

sånggudinnorna helgade berget Helikon. — rtindel

= rännil, d. v. s. 'ström', 'bäck'. E.

r. 1 7 lavendel. Lavendelörtens blomma innehåller en

välluktande, flyktig olja, lavendelolja, som bl. a.

användes vid beredning av parfym. Den ingår

också i lavendelsprit, fr. eau de lavande, som också

har hygienisk användning. De torkade blommorna

lades förr ofta tillsammans med linne o. dyl. för

att detta skulle få lavendeldoft. Örten är i Sverige

odlad men växer vild i Medelhavstrakterna. N.

r. 20 vända = förvandla. E.

1 = venerisk sjukdom.

— Bacchi Orden.
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r. 2i chignon (fr., eg. = nacke) = hårpung- Håret

slätkammat och kring nacken inböjt i en tjock

buckla, ofta försedd med hårnät (se bild). .Sk

r. 25-28 Peruquen etc. »Peruque, en af främmande

krusade hår förfärdigad hufwudbonad, som skal

föreställa ens egna wäl wäxta hufwud-hår, i Frank-

rike wid år 1620 påfunnen. De göras dels af

Dam med chignon. Nord. Museet.

människo-hår, dels af Bockragg, Häst- och Nöt-

tagel, ja ock af Kamelhår, Ullgarn och fin Mässings-

tråd; och åro altså af flera slag, såsom: korta,

skurna och Buckel-Peruker, Långa Spanska och

Allonge-Peruker, Pung-Peruker; ja, Tagel Mässings-

Lamskinns- och Garn-Peruker, äro ock bekanta

Hufwudprydnader » (Orrelius s. 284 f.). Bruket att

bära peruk leder sina anor tillbaka till Egypten och

Assyrien. Bland de västerländska folken blev det
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mod på 1600-talet och upptogs i Sverige på Karl

XI:s tid, då allongeperuken infördes efter mönster

från det franska hovet under Ludvig XIV. Den
bibehöll sig här i stort sett till framemot 1750.

(Prästerna koketterade dock med dylika stora, yviga

peruker ännu på Gustav III: s .tid.) Frisyren — vare

sig det egna håret eller peruken — minskades då

till omfånget, hårfästet framhävdes starkare och en

eller flera lockrader anbringades vid öronen. Nack-

håret hölls till en början vanligen inneslutet i en

hårpung av tyg eller läder men ombands senare

med en stor rosett i nacken och fick välla fritt

nedåt ryggen. Detta mod avlöstes av bruket att bära

stångpiska, vilket införts vid armén redan på 1720-

talet men till civil dräkt knappast blev riktigt

vanligt förrän på Gustav IILs tid. Jämsides därmed

användes även s. k. »runt hår», d. v. s. runt

huvudet nedfallande hår, ej hopbundet i nacken.

Detta mod kom i bruk hos de högre klasserna

med införandet av svenska dräkten 1778. Frisyren

växlade f. ö. avsevärt inom olika samhällsklasser

och åldrar. Se. N.

S. 57.

r. 3 salt; Gir: 'kraftY. — r. 9 une tres jolie figur

e

I Gir har ursprungligen stått: 'chere[?] de la nature',

vilket ändrats till: 'le premier figure', vilket stru-

kits och ersatts med det här tryckta. — r. 1 1

herrgärds-fä; Bellman skriver själv i Gir och Asr:

'her(r)gåls-fä'. — r. 1 8 *värma (så samtl. hss)

ändrat från BHB: Varma'. — r. 25, T)Gr, Eht,

Gir: ... ni hör' ey hwad jag läser E.
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r. i var Societet = vår (d. v. s. perukmakarnas)

förening, vårt »ämbete». — systemen
1

(här för-

mod!, mask. och således sing.) — det härskande

politiska systemet. E.

r. 2 Och jag är Mössa; »Mössa» här givetvis po-

litisk partibeteckning. E.

r. 14-15 Tag Ordens-stegen fram, klif up pä pelarn där

Och bredvid Bonrsels bild sätt Lundholms ungefär!

I början av parentationen över Boursel skildras det,

hur på en pelare i »Riddar-choret» är fäst ett por-

trätt av B., iklädd allongeperuk. Se texten s. 21!

S. 58.

r. 2 Gir: 'som rödaste rubin så wackra woro de,'

— r. 10 Efter denna rad förekomma i Asr och

DGr några verser, vilka ej finnas i BHB:

Hwad högst märckwärdigt war, när han skull

sömnen njuta,

Han mäst wid fenstret stog och nicka mot en ruta,

Hwar fyrck han want på draf, förswan i fenster-

glas,

ja offta wid en nick fem rutor gick i kras;

Hans armod nu till slut man detta alt tillskrifwer,

Därtill på starcka skäl jag ock mitt bifall gifwer,

Så sant som jag sielf såg sist medio aprill

af brist på hela glas hans lucka skrufwas
2

till.

Uppenbarligen äro de tillsatta senare (de finnas ej

i Gir) och bryta i viss mån mot sammanhanget.

Sondén och efter honom Carlén ha också i sina

1 BFE och senare upplagor ha: 'systemer'.
2 DGr: . . glas hvar lucka skrufvad . .



Kommentar 147

respektive upplagor insatt dem efter s. 59 r. 9.
—

r. 1 5 död; Asr, DGr, Eht, Gir: 'graf. E.

r. 4 Omtrent — omkring. B.

r. 5 denna profession är bränvinsbränningen. B.

r. 6 tändt under nämligen mäskkaret. E.

r. 7 mäske-karet; »mäskkar, kar, hvari malt till-

mäskas» (Dalin). B.

r. 9-10 Den (ordens-stjärnan) han förledit är sä

ganska värdigt fick

Dä i December han med Ordens-kapa gick.

Jfr framställningen i texten s. 11.

r. 2 5
—s. 59 r. 1 fF. för huar gäng den hedersmannen satt

Uti en rankig chaise med en nedslagen hatt etc.

Den skildring, som Bellman genom Jensen här ger

av Lundholms förhållanden och yttre, är tydligen

icke enbart en fantasibild; den bekräftas i mycket

av uppgifterna i bouppteckningen vid L:s död

(Stadsark.); där finnes bl. a. upptaget: » 1 Chaise

gli » uppskattad till 3 6 dir km t, » 1 Swart häst

»

(150 dir) och bland gängkläder » 1 Blyfärgad Råck
och wäst», »1 Blä räck med wäst gl. », »1 Par blå

Schaggsböxor gl. », »2 st. gl. hattar», »1 peruque»,

»2 Par gl. stöflor». Jfr f. ö. anm. till s. 59 r. 3-7. E.

. 59.

r. 5 Med stora oppslag pä i Gir ändrat från: 'och

gröna böxor till'. — r. 1 4 *(Pukor.
^)

ej i BHB;
här insatt enl. Asr. — r. 1 5 morgonronnan. Bell-

man skriver såväl i Asr som Gir: 'morgonrådnan'.

— r. 23 *QPtikor\ Trompeter?) ej i BHB; här

insatt enl. Asr. — r. 24-25 Asr, DGr, Gir:
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'Daphne och Tirsis i en lund omfamna hwarannan.

Daphne sjunger . . Eht och Vhw ha ingen scen-

anvisning alls. — r. 24 tyckes; BFE: 'tror sig'. B.

r. 1 skuren rund peruque. Enligt Carlén var skuren

peruk »väl nedhängande men i stället att vara

uppböjd i lockar, rätklippt i kanten». Ang. tidens

.frisyr se vidare anm. till s. 56 r., 25-28, ovan

s. 144. Se.

r. 3-7 Den beskrivning Bellman här ger pä bränn-

vinsbrännare Lundholms dräkt, avser tydligen att

framhäva dess föga konventionella skick. De om-

talade plaggen ha var sin färg, vilket strider mot

tidens bruk. De tätt sittande knapparna och de

stora (ärm-)uppslagen höra till det tidigare 17 oo-

talets mod, likaså de vida, sannolikt kragförsedda

stövelskaften. N.
r. 16 Canceller trestavigt! E. — sjöskumspipa; »sö-

skum — — en hwit eller gra hårdnad Lera eller

Mergel, som af wattn ej upblötes, och som nyttjas

til Tobaks-piphufwuden. Den fås ifrån Levanten»

(Orrelius s. 351). • N.

S. 60.

r. 2 * Valthorn ej i BHB; insatt här liksom

r. 4 enl. Asr. — r. 7-8. Vid båda dessa rader

står i Asr omtagningstecken. — r. 7 Gir: du min

älskade, åldriga maka, / du min herde, min ä[l]skade

åldricka (!) maka. — r. 1 2 saknas i Eht, Gir. —
r. 18 Vid denna rad samt motsvarande i de följande

stroferna anges i Asr att trumpeter, i DGr att

flöjter skola höras. — r. 2 1 Vid denna och mot-
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svarande rad i följande strofer står i Asr (och B Gr)

omtagningstecken. E.

r. 7 maka här = make. E.

r. 19 dubbelt öl och enkelt öl; »Öhl — — en af

mältad säd, jäst och humla tillagad dryck, som är

antingen starkt och Dubbelt-Öhl — — eller

medelmåttigt och Enkelt-Öhl — — eller swagt

och Spis-öhl» (Orrelius s. 261). N.
r. 23' rolige = glada. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 10: Ceremonielie vid

Parentationen . . . öfver . . . Lundholm den 15 October

1769.

I BHB III, där även musiken till denna paren-

tation finnes tryckt
1

, står bl. a.:

»Musiquen, som Författaren til Poemet från

början nyttjat och til en del af honom sjelf

componerad, är bibehållen samt satt för Claver af

en vitter Musique-älskare Herr Skeppsclareraren

Frisch, vilken också componerat Musiquen till

Arian: 'Hör huru floden, etc/»

I parentationen ha sjungits åtminstone följande

partier, till vilka melodier med ett par undantag finnas:

»Bacchus vi dyrka.» (S. 36— 37.) Musiken

återfinnes med beteckningen »Choral» i BHB. I

BPA s. 132 står ovanför texten blott »Air: - - - - »

och i Gir förekommer beteckningen » Canon » . Carlén

1 Musiknumren äro där sammanförda vid slutet utan text.

Ackompanjemanget verkar så pass enkelt och primitivt i har-

moniskt hänseende, att man Övervägande torde böra betrakta det

som »basso continuo», ehuru ingen besifFring linnes utsatt. I denna
enkla form har musiken till ifrågavarande parentation tryckts i musik-

bilagan. Texten är dock, liksom vid övriga melodier, underlagd.
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uppger, att »denna kör är satt i musik för tre

röster af kapellmästaren Uttini den äldre», och att

den sjunges i Par Bricoles första grad. Det kan

tilläggas, att den där alltjämt traditionellt utföres i

Uttinis arrangemang.

Mel. tryckt i musikbilagan.

»Hör kläckorna med ängsligt dan.» (S. 37
' — 38.) Denna dikt är med oväsentliga avvikelser

= Fr. Sg. N:o 6. I BPA s. 15 upptages —- liksom

i Gir — som Air: »Annette a l'age de Quinze

ans.» Med dessa ord börjar en romans — avtryckt

med melodi i Anthologie francoise, 1765, T. II

p. 221 — som (Flodmark, B. u. s. 75) ingär

i 1 . scenen av sängspelet Annette et Lubin av M:me
Favart, Santerre och Voisenon med musik (till största

, delen arrangerad) av Blaise
1

(uppf. i Paris f. f. g.

1 5. 2. 1762; i sv. översättning f. f. g. i Göteborg

7. 5. 1782, i Stockholm på Munkbroteatern 2. 5.

1786). I en textupplaga av detta stycke anges

som Air till romansen: »Quand la bergére vient

de champs», en gammal visa, som jämte melodien

bl. a. är intagen i samlingen Brunetes ou Petits

airs tendres, Paris 1730, T. III p. 157. Dess

melodi, som Bagge (Anm.) anger vara från slutet

av 1600-talet, har (Flodmark, a. a.) även använts

i Favarts parodi Moulinet premier (uppf. i Paris

f. f. g. 15. 3. 1739) till La Rancunes kuplett:

»Je leur fair boire le matin» (1. scen.). Den
förekommer ock i samme förf:s opéra-comique La
chercheuse d 'Esprit (uppf. i S. Germain f. f. g.

1 A. Blaise, död 1772, var fagottist i orkestern vid comédie

italienne.
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20. 2. 1741), Madame Madré: »Ensuite on lui

baise la main» (10. scen.) samt i pjäsen Le

Remouleur d'Amour (uppf. i S. Germain 1722),

Pierrot: »Je vais, la Belle, sur mon grais» (11.

scen.). Detta stycke är upptaget i Théåtre de la

foire, Amsterdam 1723— 31, T. V, där melodien

citeras i Table des airs under N:o 45. Vidare är

en något avvikande variant av melodien meddelad i

sångsamlingen Les Rondes, Paris 1724, T. I p. 248:

»En revenant de charenton, Ziste, zeste, patapon.»

Emellertid synes Bagges uppgift, att melodien

skulle härröra från slutet av 1600-talet, böra korri-

geras, i det att melodien på tyskt område är påvis-

bar redan under det. tidigare 1600-talet. Bibliote-

karie Fr. Birket-Smith (Köpenhamn) har i brev

till sign. (17. 10. 1922) fäst uppmärksamheten

på att en äldre variant av melodien förekommer i

Wurzburger Gesangbuch 1628 under titel S:t Kilian

och med följande text: »Wir rufen an den teuren

Mann» (Nytryck av denna1

visa i H. Alberts

Guitarreschule I b, Verlag Guitarrefreund, Mimenen).

Sannolikt' ha vi här att göra med en urform av deno
melodi Bellman använt. Den tyska visan lyder:

Wir ru-fen an den teu-ren Mann, St. Ki - li-

an, -St. Ko - lo - nat und St. Tot- nan. Dich lo-ben, dir

danken dei-ne Kinder in Fran-ken, St. Ki-li - an.
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Melodien har antagligen från tyska landamären

kommit över till Frankrike, där den blivit spridd

och varifrån den sedan importerats till Sverige.

Där har den begagnats ej blott av Bellman utan

även av Envallsson (se kommentaren till Fredm.

Sånger s. 66). Bellman använder denna melodi

•också för Fr. Sg. N:o 24 och 25, , och i BPA
s. 158 är vid »Cornelius dödde på en krog» en

melodi meddelad, i det närmaste överensstämmande

med nämnda romans i Annette et Lubin.

Mel. tryckt i musikbilagan. Den avviker något

från versionen i Fredm. Sånger, vilken dock i

metriskt hänseende bättre ansluter sig till texten.

»Ta i commendeurer, och valdthornen

rista.» (S. 39.) Musiken har i BHB beteckningen

Menuet. Melodien förekommer — dock utan text

— i en handskriven Schola clavecino i K. Mus.

Akad.is bibi. (Ser. I: 2334), där den ävenledes

kallas »Menuette». Handskriften härrör från slutet

av 1700-talet (vid ett stycke har utsatts årtalet

1794). Här nedan återgives melodien, sådan den

återfinnes i Schola clavecino:

Menuette.

ecflir r r W

\
r r 1 r r r
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B

Anm.-. C klaven måste vara avsedd sam sopranklav, ehu =

ru den i handskriften står placerad mellan 2. o. 3. linjen.

Mel. till ifrågavarande text tryckt i musik-

bilagan.

»Ah! un joli garc,on. » (S. 41.) Förmodligen

ha blott dessa fyra ord sjungits. Musiken ej bekant.

»Du såfver din barbar.» — \J a g Ordens-
staken tar.» [Duett]. (S. 43—44.) Vilken melodi,

som använts till denna duett, är ej bekant.

»Härholder båda, fällen spirorna här.»

(S. 45—46.) I BPA s. 75 angives såsom Air:

»Marche de Stamitz el: nuvarande Gardies Mar-

chen»; därunder hänvisas till »Marche mina biörnar»

(Carlén III s. 3 59)- Vid sistnämnda dikt meddelas

i BPA s. 145 Stamitz' marschmelodi, vilken Bell»

man . dock måst modifiera för att få den anpassad

till texten (detta gäller både »Härholder båda»

och »Marche mina biörnar»).

Mel. tryckt i musikbilagan. I takt 1 och 1 5 har

här en åttondelsnot, f, delats i två sextondelar.
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»Jensen, sein diener! nå hurra, så kör!»

(S. 46—47.) Melodiens ursprung ej bekant.

Mel. tryckt i musikbilagan.

»Släpp Jensen fram, ur vägen, hej!» (S. 48
—49.) Melodien är antagligen av fransk härkomst,

ty i Gir hänvisas till en fransk melodikälla: »Adieu
• Collin, que feurez vous.

»

Mel. tryckt i musikbilagan. Takt 1 3 har med
hänsyn till texten upprepats.

»Där bortnas sku vi stanna.» (S. 50— 51.)

I BPA s. 66 står ovanför denna dikt: »Air: Mon
jeune coeur palpite», varmed (enl. Bögh, Ny 111.

Tidn. 1872, s. 143) åsyftas en chansonmelodi av

Albanése. Denna återfinnes (Bagge, Handskr. an-

teckn.) i La clé du caveau, 4
eme édit., utg. av

P. Capelie, Paris u. å. (n:o 362: »Mon jeune

coeur palpite ou Lise entends-tu 1'orage»). Albanése

var kastratsångare vid franska hovet omkr. 1747
och dog 1787.

Mel. tryckt i musikbilagan. De tre första noterna

av melodien i takt. 3, 7 och 15 äro i BHB: en

åttondel plus två sextondelar; två sextondelar plus

en åttondel verka naturligare.

»J heliga qvinnor, hvaren som här står.»

(S. 5 4.) Melodiens ursprung ej bekant. I BHB har

musiken beteckningen »Gigue», och samma beteck-

ning återfinnes också i Gir.

Mel. tryckt i musikbilagan. Med hänsyn till

texten har en åttondelsnot infogats i takt 6, 8, 18,

2 1 och 2 3 . Av samma skäl har sista åttondelen

i takt. 9— 10 upplösts i två sextondelar, medan

en åttondelsnot utelämnats i takt 18.
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»Hör huru floden sorlar och rinner. » (S. 60.)

Enl. BHB (jfr ovan) är musiken komponerad av

Skeppsclareraren Frisch.

Mel. tryckt i musikbilagan.

»Klinga nu med clarinetter! » (S. 60.) Melo-

dien återfinnes i en handskriven melodibok från 1756
(K. Mus. Akad.:s bibi., Ser. I: 2334) under n:o

f
, 20. Den är där nästan helt identisk med Bellmans

version. Titeln på boken lyder: Allegro, Marche,

Petzine-Note Bok med Premier och Secund, tilhörig

Joannes Andreae Thidstedt samt skrifwen Anno 1756.

Mel. tryckt i musikbilagan, yn.

S. 63.

Bacchi Orden N:o 11. Gir s. 29-47 (egh.), Sdn 1

s. 1 21-137, Vhw 7 s. 9-40. (VU 1 s. 224; jfr

dock nedan.)

Den -äldsta av handskrifterna är säkerligen den

egenhändiga Gir (konceptionsex.)
;

mycket nära

denna står Sdn, ur vilken ett par i Gir ej före-

kommande scenanvisningar samt ett något längre

parti (se nedan s. 174) ha medtagits i trycket.

Vhw synes företräda en något senare, obetydligt

överarbetad avfattning.

I Sdn äro införda dels som ändringar, dels som

varianter en del läsarter, tydligen hämtade från

VU; dessa överensstämma merendels med texten i

Vhw; ett par av dem äro dock av VU:s utgivare

företagna ändringar; de av dessa, vilka influtit i

senare upplagor, meddelas i textkommentaren. E.
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r. 3 utnämning och dubbning. I ordensdikterna från

tidigare år hade utnämningen och dubbningen av

Bacchi riddare skildrats i olika kväden. Jfr komm.
till n:o 2, överskriften, ovan s. 80 f. E.

r. 4 Barbara dag. Se komm. till n:o 1, överskriften,

ovan s. 75.

S. 64.

r. 1 5
*Avall. I Gir står här liksom på andra ställen

i denna dikt, där namnet förekommer: 'Ahman'

('Aman'). Övriga hss ha däremot Avall och så kallas

personen i fråga även i senare dikter tillhörande

Ordenscykeln. Möjligen beror Gins form på att

Bellman, när han skrev ut sin dikt, ej hade riktigt

reda på namnet. — r. 16 *Sjö-tull-kammaren; i Gir

står: S:T kam'. E.

r. 17 Uppgiften att Lnndbeck skulle ha varit kon-

trollör vid sjötullkammaren i Lovisa är felaktig.

Bellman har här förväxlat L. med Appelstubbe.

Jfr ovan s. //. E.

S. 65.

r. 4 Ordens-kåpor; Vhw: 'Ordens Toflor'. E.

r. 4 Ordens-kåpor, se anm. till s. 1 1 r. 18, ovan s. 92.

r. 8 his temporibus (lat.)— för tillfället, dåvarande. E.

S. 66.

r. 1 2 Vhw: I friska Bröder drickom om igien /

drickom om igien. — r. 1 3 trumlar; Sdn, Vhw:
'tumlar'. — r. 19 ff. Trnmla Stendecker, pinnarna

i vädret etc. tryckt som särskild dikt i FHS s. 200
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under följande titel: 'Bacchi fjerde ordensutnämning

den 4 December 1769'. E.

r. 7 fullt behag = 'allt vad honom behagar'. —
Knapen anger att här liksom r. 1 2 K. spelar oboe. E.

r. 19—s. 69 r. 15 Dessa strofer skildra utnäm-
ningen till riddare.

r.- 23 silfver hängslen, sölfgalon pä hatten. Orden s-

pukslagaren var tydligen iförd något slags trum-

slagareuniform. Silverhängslen = de kring halsen

gående band, varmed trumman uppbars. IV.

S. 67.

r. 7 Efter varje strof i sången Trumfa Stendecker,

pinnarna i vädret har i Gir stått: 'Knapen solo',

vilket strukits. — r. 1 2 pussig; i Gir står möjligen:

'pustig' E.

r. 3 grymma = kraftiga. E.

r. 1 1 desperat = kavat, morsk. E.

r. 18 Valspråk, se anm. till s. 4 r. 10, ovan s. 77.
—

pruncka med stat = uppträda med prakt och ståt. E.

r. 19 Ne sutor ultra crepidam (lat.) eg. = sko-

makaren (skall) ej (gå) utanför sandalen; sko-

makare, bliv vid din läst! Uttrycket tillskrives

Apelles, den berömde grekiske målaren, som där-

med skall ha tufsat till en skomakare, vilken kriti-

serade inte blott en sko, som A. målat, utan även

andra detaljer på en tavla. E.

S. 68.

r. 5 Ur dören; VU: 'Gif rum vid dörren'. E.
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r. 5 Hony soit, qvi mal y pense— skam den som

tänker illa härom (Carlén: »Fan i den som grinar»),

den bekanta devisen för engelska strumpebandsorden,

instiftad av Edvard IV 1350; eg. är uttrycket ett

gammalt franskt ordspråk. E.

r. 6 ponceau-röda (fr. ponceau, av lat. poenicus,

. punicus = fenicisk) = purpurröda; fenicierna skola

nämligen ha upptäckt purpurfärgen. TV.

r. 1 7 Ignoti iinlla cupido (lat.) = intet begär efter

det okända. »Den som inte försökt, vet ej hur

det smakar» (Carlén). Uttrycket härstammar från

Ovidius' Ars amandi, bok III v. 397. E.

r. 18 jämner (näml. till lynnet)= lugn, stadgad. E.

r. 22 Lundholm hans stierna= h:s stjärna. E.

r. 26 Du har tvä Gudar, näml. Diana och Bac-

chus. E.

S. 69

r. 3 Ut ad aqvam cervus= såsom hjorten till vatt-

net . . . Uttrycket är en latinsk översättning av

början på ps. 42 i Psaltaren; en av H. Spegel

författad parafras över denna är ps. 460 i 18 19
års psalmbok: »Såsom hjorten träget längtar —
Efter friska källans flod» . . . E.

r. 5 ramla!= slå (på pukorna).' E.

r. 9 tompiss i äldre språk stundom uppträdande form

för 'tomtebisse'. E.

r. 1 2 Sväfvande väl ung. = 'lallande'. E.

r. 1 5 Nunciat auroram gallus (lat.) == tuppen för-

kunnar morgonrodnaden. »Morgontuppen bådar bes-

ken» (Carlén). E.
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r. 16 Ödmjuka dräng! Jfr »(jäg är e0 ödmjuka

tjänare!» E.

r. 23 capriol eg. == bocksprång; luftsprång.

r. 25 ÅoÅ/=bord; stavningen antyder uttal med
»tjockt» 1. E. .

5. 70.

r. 1 5 gycklar här tydligen i sin eg. betydelse

:

'uppträder som gycklare, taskspelare'. E.

r. 20 compact= överenskommelse, kontrakt. E.

r. 22 Ordens-pemquen, se anm. till s. 4 r. 19, ovan

s. 7c?.

r. 24 £w = på sned, snett. E.

S. 71.

r. 20 hoboijan (fr. hautbois) = oboen. y^.

Oboe (hohojd). Nord. Museet. Längd 50 cm.

S. 72.

r. 19 Hurrar; Vhw, Sdn: 'Hurra' (jSdn ändrat från:

'Hurrar'.) Möjligen föreligger i Gir ett skrivfel. E.

S. 73.

r. 18 *I Gir finnas blott fem pip; metern fordrar

sex (så Sdn och Vhw). — r. i 9 Förtvijlade ; Vhw:
'Förtrollade'. E.

r. 6 delar= skänker, ägnar. E.

r. 8 Pots slapperment, se anm. till s. 21 r. 8, ovan

s. /OJ.

30. — Bacchi Orden.
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r. 1 1 gemöt= gemyt, sinne; täcke dumt gemot=
en så'n dumbom! j5".

r. 19 förtviflade = förbannade. ii.

r. 20-21 rf», A^r' hustru-min hon gjör?

I gar med oboe hon stog och kjärna smör.

Denna för Knape så sorgliga händelse finnes

även omnämnd i personförteckningen till Fredmans

Sån ra*. E.

r. 22 brödqvarn kallar Knape sin oboe, emedan

han med den skaffar sitt uppehälle. E.

r. 23 Pergolesis aska. Giovanni Battista Pergolesi

(f. 17 10, d. 1736) var en av de genialaste före-

trädarna för den s. k. neapolitanska skolan. Han
komponerade operor, oratorier och kyrkomusik. Hans
berömmelse är i främsta rummet knuten till tvenne

verk, vilka alltjämt bruka uppföras: Stabat Mäter

(uppf. i Stockholm f. f. g. 1749 och sedan mycket

ofta) och den lilla buffa-operan La serva padrona.

Från elfte satsen i Stabat Mäter anses reminiscenser

föreligga i melodien till Fredmans Epistel n:o 82:

»Hvila vid denna källa» och i början av La serva

padrona återfinnes uppslaget till en av melodierna

i Bacchi Orden n:o 14 (jfr nedan s. 245). Jn.

r. 24 Hendels marmor. Hendel = Georg Friedrich

Handel (f. 1685, d. 1759), den store tyske ton-

sättaren. Från H:s oratorium .Acis och Galatea

lorde melodien till Fredmans Epistel n:o 12: »Gråt

Fader Berg och spela» vara hämtad. Jn.
r. 25. Lilljans krog. Lillj ans-krog var belägen unge-

färligen å platsen för nuvarande Tekniska hög-

skolan norr om våra dagars Valhallavägen. I sitt

nuvarande skick reglerades detta område först på
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1880-talet och hade tidigare ett mycket idylliskt

utseende (se bild). Här var en av de grindar be-

lägen, Träskporten, genom vilken förbindelsen gick

till Norra Djurgården, och krogen hölls av den

här boende djurgårdsvaktaren eller uthyrdes av

honom. Enligt den traditionella etymologien skulle

torpet vara uppkallat efter en väktare, som hette

Jan och som skulle ha varit mycket liten till

växten. Han skulle ha levat i slutet av 1600-talet.

Då fanns där verkligen en man, som hette Johan

Persson, och på en karta från 1690 i lantmäteri-

kontoret kallas platsen för skogvaktaren Johan

Perssons tomt. Redan så tidigt som 1 7 3 1 möter

man formen Lilla Jans (Westin 1079, f. 530,

U. B.). Mindre troligt är att krogen, som ibland

föreslagits, fått sitt namn av en krogskylt med
lilja; namnets genitivform skulle då vara ena-

stående (så hette det ju icke Äpplets krog etc).

I en förteckning över Djurgårdskrogarna från 1733
upptages redan då Lilljans — så skrivet — och

att döma efter taxeringsavgiften till krögarämbetet,

40 daler silvermynt, kunde denna krog då tyd-

ligen glädja sig åt den livligaste omsättningen

bland dem alla (se Djurgården förr och nu, Stock-

holm 1925, s. 30— 32). Under större delen av

1700-talet togos djurgårdsväktarna här ur släkten

Isberg. I en husesyn över jägar- och skogvaktar-

boställen på Djurgården från sept. 1752 (Slotts-

arkivet) lämnas även en beskrivning på Lilljans.

Här lågo tre små stugor, byggda av vindfällen

ur Djurgårdsskogen, en källare med en nybyggd

svale framför samt några uthus, alla torvtäckta och
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i hög grad bofälliga. Den bästa av stugorna var

»uppbyggd af små vindfällen ur Djurgården, 8

alnar lång, 6 alnar bred och betäckt med torftak.

Inuti är bjälktak, behållet golf, spis med spjäll,

3 st. små fönster i 2 lufter, enkel dörr med
lås». Så sågo de flesta bellmanskrogarna ut, och

skildringen ansluter sig noga till Fredmans Sång

n:r 24 om Krogen. Sn. B. — Mceckeh pälska.

Maeckel = Mechel, en fransk kompositör i början av

1700-talet. Han utgav i Paris sju band violin-

sonater. Hans »polskor» spelades enl. Carlén rätt

allmänt i Sverige på 1700-talet. *fh.

r. 26 Jeppe Berg. Carlén uppger, att tornväktaren

i det högst upp på Brunkeberg belägna vårdtornet,

varifrån olika slags signaler gåvos, fått vedernamnet

Jeppe efter hjälten i Holbergs bekanta lustspel

Jeppe paa Bierget (se komm. till Fr. Ep. s. CXIX).
Detta är dock osäkert (jfr A. Sjögren i S:t Eriks

årsbok 1928 s. 17 IF.). E.

S. 74.

r. 17 peruqveu i Gir ändrat från: 'si hatten'. E.

r. 5 Redouten= offentlig dansplats, offentlig (mas-

keradbal. E.

r. 6 Träske. Träsket, på Tillaeus' karta 1733 Stora

träsket till skillnad från de smärre kringliggande

som Ormträsket etc, var namnet på den alltmer

stagnerande lilla insjö, som sträckte sig från trakten

av det 1790 utlagda Träsktorget, det senare

Roslagstorg (nu del av Birgerjarlsgatan), eller

ungefärligen från hörnet av nuvarande Tegnérs-
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och Regeringsgatorna norrut ända upp till Sur-

brunnsgatan. Träsksjön, varav små lämningar

funnos kvar ännu sent på 1800-talet, sträckte sig

Eriksberg (Träsket) på 1850-talet. Blyertsteckning av C. S. Hallbeck

för Carlén-upplagan. Par Bricoles arkiv.

tidigare väster ut utöver nuvarande Roslagsgatan

och i öster delvis över nuvarande Karlavägen. Det

stora landområde, som bildades vid Träskets igen-

grundande och igenfyllning, erhöll kvartersnamnet
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Träskfloden, vilket redan pä Tillaeus' karta be-

tecknar den i träskets sydöstra del utskjutande

udden. Här var tidigare blott en öde utkant, vars

bebyggande påbörjades först mot 1600-talets slut

av stadskassören, sedermera rådmannen Joel Hörner,

som på grund av sina omkostnader för det oländiga

områdets planering erhöll fribrev på detsamma 1669.

Ytterligare förbättringar skedde under följande ägare,

av vilka hustru Catharina Spicker, född Wittfoth,

1725 sålde sin »malmgård på Norrmalm vid Humle-

gårdsgatan och Träsket», som det då hette, till

hustru Anna Elisabeth Rosskamp (Stadsark., Sthlm,

uppbudsprotokoll 1725: 312). En något senare

innehavare, trädgårdsmästaren Erik Lindbom, över-

tog efter sin svärmor, trädgårdsmästaränkan Anna
Edman, 1757 egendomen, som han i många år

var i besittning av och på vilken han nedlade

stora omkostnader. Det var också efter honom som

egendomen fick sitt ännu fortlevande namn Eriks-

berg. I dagligt tal kallades den dock vanligen efter

gammalt familjärt blott Träsket liksom hos Bellman

i föreliggande dikt. Alldeles särskilt betecknade

namnet det populära värdshus, som trädgårds-

mästaren Lindbom där inrättade på 1760-talet (efter

vilken tid trädgårdsmästaren försvinner för trak-

tören). Trots sitt avskilda läge blev »Träsket» en

eftersökt nöjeslokal, där teaterföreställningar (särskilt

av de Stenborgska trupperna), konserter, upp-

trädanden av lindansare etc. ägde rum. B.

r. 6 lip= (under)läpp. Jfr »ta till lipen». E.

r. 25 Ordens-ler-credensen. Kredens var benämningen

på såväl det kärl som den dryck, vari man först
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drack någon till. Inom skråväsendet kallades den

vanligen välkomma och var ofta en dyrbar och

vackert sirad silverpokal. Bacchi Orden tycks ha

nöjt sig med ett lerkärl. N.

S. 75.

r. 6-7 Vhw: Härholderna hielper them och hålla

them und: Arm: / Jens sen och Knäpen siunga.

— r. 1 3 Möjligt är, att omtagningstecknet i Gir

även gäller r. 12. På liknande sätt r. 17-18. —
Efter denna rad i Gir överstruket: 'lätt oss älska

Bakus / utan qwal'. — r. 26 *spelar står ej i Gir,

men saken an tydes här liksom på andra ställen på
följande sätt: •/'/'/

r. 3 dygd här == tapperhet. E.

r. 17 fullt behag = 'allt vad oss behagar'. E.

S. 76.

r. 16 bäras fram; Vhw: 'höjas opp'. — r. 20 hör

pä hans länga ben; Vhw: 'klang titta åt Allén'. E.

r. 3 silfverglitt= »blyglete» (blyvitt), »et slags

Vitrificeradt Bly, som brukas wid färgors och

färnissors tildanande, samt allehande glaceringar

och emaljeringar. Det är giftigt och — — af

hwit färg» (Orrelius s. 130). Det användes även

till beredning av blodstillande salvor, varmed vissa

plåster impregnerades. I denna egenskap tjänade det

ofta de sönderslagna Bacchihjältarna i Bellmans

värld; så tydligen också här. Se. N.
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r. 1 8 Vem som är den verkliga förebilden till

gamla målarn Ek är icke känt. E.

r. 21 pilte, jfr anm. till s. 43 r. 11, ovan s. ijj.

S. 77.

r. 7 A vof santé. Monsieur; Vhw: 'å votre sånté mon
Frére'. — r. 18 din spira; Vhw: 'Baneret'. —
r. 21 ni i Gir ändrat från 'nu' (så övriga hss).

— r. 27 *Pukor. Trompeter. I Gir anges blott

instrumentljud, men Vhw har, ehuru med en senare

hand: 'Timp. Tromb.' E.

r. 5 konstig= konstfull. E.

r. 10 finckelbuss= buss simpel tobak (?). E.

S. 78.

r. 5 orgia (grek.; plur.) eg. =^ mysterier, hemliga

religionsbruk, i synnerhet om vilda och våldsamma

fester till Bacchi ära. Nu: 'orgier'. E.

r. 12 stå = stanna! E.

r. 18 salutem, se anm. till s. 43 r. 11, ovan s. IJJ.— ditt salutem gör = hälsa ! E.

r. 20 Seigneur, jfr anm. till s. 46 r. 6, ovan s. IJÖ.

S. 79.

r. .10 På en sne — på sned, snett. E.

S. 80.

r. 2 Wflw; Vhw: 'Hedersmän'. — r. 5 Dä
där i Gir otydligt (möjligen står: 'dä, dä') och

ändrat från ngt ej läsligt. I Sdn ändrat till: 'Det

der'. Vhw: 'den där'. — r. 1 2 sviskon; Vhw:
'sallad'. E.
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r. 4 konstig (adv.)= konstfullt. — gjord här väl

= 'målad'. E.

r. 10 ff. ett Ordens-riddarbord etc. I § 23 av 1748
års förordning om riddarordnarna heter det: »Nu
är Konung med Sine Riddare kommen utur Kyrkan,

då må Konungen fägna Sine Riddare allena wid

sitt bord; Embetsmännerne af Orden spisa då vid

ett annat bord i samma rum. » Tydligt är, att

Bellman, som Carlén anmärker, med skildringen

av denna riddarmåltid »anspelar på den offentliga

riddarbespisningen vid Serafimerordens riddarslag, en

sedermera inom det enskilda överflyttad plägsed i

andra ordenssällskapen » E.

r. 11 capitctla= 'präktiga', 'förstklassiga'. E.

r. 1 2 strufvor, se anm. till s. 83 r. 22, nedan s. 170.

r. 16 inlagd gas i öhl, i brännvin stufvad gädda.

Bellmans hjältar nöjde sig tydligen inte med att

förtära öl och brännvin till maten. Gädda stuvades

annars vanligen i vin. Angående inlagd gas se

nästa sida, anm. till s. 83 r. 16. N.

S. 81.

r. 2 Honeur aux etrangers! Därefter struket i Gir:

'honeur för Cancellairn'. — r. 3 Raden har i Gir

ursprungligen börjat: 'Bon jour &; bon soir, pille',

vilket därefter strukits. — r. 1 2 VU, CU: '.
. . det är

ett fåfängt hopp'. — r. 22 *med Ordens-trävärjan

är i Gir struket men finnes både i Sdn och Vhw. E.

r. 22 7Vi?= nota bene (lat.)= märk väl! E.
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S. 82.

r. 7 Kung och i Gir ändrat från: 'älska'(O-
—

r. 26-27 ^Scenanvisningen finnes ej i Gir (jfr text-

anm. till s. 84 r. 20, nedan s. 170). Här efter

Sdn. Vhw har liknande. — Riddrarne; i Sdn står:

'Riddarena', men den i trycket begagnade formen

användes oftast av Bellman. E.

S. 83.

r. 1 ff*. I Vhw äro de olika stroferna av Trompetare,

sta! så fördelade, att strof 1 står omedelbart före

Avalls, strof 2 före Hasselgrens och strof 3 före

Stenbergs ed. Sdn har dessa strofer parallellt med
ederna. Där upptages strof 1 ännu en gång efter

strof 3.
-— r. 8 / hufvu; Vhw: 'på Casquen'. E.

r. 1 sta= stanna, halt ! E.

r. 7 spira, se anm. till s. 3 r. 8, ovan s. 7 6.

r. 16 Insyltader gas. Hur den läckerhet, som kal-

lades »syltad gås» bereddes, kan man läsa om i

Ny Kokbok, Stockholm 1804, utgiven av asses-

sorskan Carolina Weltzin, Bellmans beundrarinna

och väninna, vilken han tillägnade »Träd fram du

Nattens Gud» (jfr komm. till Fredmans Sånger

s.
1'42). Sedan gåsen huggits »i lagom stora stycken»

och kokats med diverse kryddor och ett par kalv-

'

fötter, skulle den upptagas ur spadet; i detta » hålles

nu så mycket ättika, som fordras för att gifwa det en

något syrlig smak, hwarmed det åter upkokar; och

sedan det för andra gången kallnat, nedlägges gås-

sylten deruti, att förwaras ...» (s. 83). JSl.
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r. 22 Sacker-strufva; s truva— någonting som skjuter

styvt upp, stel, skrovlig. Ordet är till sin bildning

att jämföra med strut, som även förekommer som

'bakelsebeteckning (Hellquist). I Cajsa Wargs be-

kanta Hjelpreda i Hushållningen För unga Fruen-

timmer (Stockholm 1790, s. 373) heter det, att

när sockret väl inarbetats i smeten, »sättes skiradt

smör på jämn koleld, uti en liten förtent koppar-

panna, och när det kokar, slås ofwanskrefne smet

uti en tratt, som ej har för wid pipa, låt smeten

därigenom rinna uti smöret, så at det ej blifwer

tjockare strimlor än en smal halmpipa; men låt

tratten öfwer smöret i pannan gå fram och tillbaka

samt runt omkring, til des alla ringarna hålla till-

hopa, och strufwan ser skir ut»; när båda sidorna

bakats, skulle struvan läggas på en kavle med grå-

papper, »men tages ej ifrån kaflan, förrän hon är

wäl kall, så behåller hon sin kramning». JV.

. 84.

r. 2 Trompetare, blasem i Gir ändrat från: 'Trom-

petrarne blåsa' (så Sdn och Vhw). — r. 9 tomma

bör vara torna (så Gir). — r. 20 I Gir följer

här omedelbart Jensens replik s. 89 r. 10 fT., och

ederna äro i denna hs skrivna på särskilda blad,

som senare inhäftats. Det förefaller således, som

om detta parti ej skulle tillhöra den ursprungliga

konceptionen. Överst på var sida av de inhäftade

bladen står: 'Eden'. Jfr även anm. till s. 88 r. 10 fT.,

nedan s. ij/f. E.

r. 1 hällt (äldre imperativform av 'hålla') — håll! E.

r. 2 stolt= ståtligt. E.
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r. 7 Carafinen, se anm. till s. 35 r. 6, ovan s.

r. 1 2 kidlra == tumlade omkull. ^
r. 2 1—s. 59 r. 9 Detta parti skildrar riddarnes

dubbning. ZT.

r. 22 ff. Jag Avall lafvar trygt etc. Om »ordens-

eden» jfr anm. till s. 7 r. 10 ff, ovan s. 82.

Källaren Victoria på 1850-talet. Blyertsteckning av C. S. Hallbeck
för Carlén-upplagan. Par Bricoles arkiv.

r. 23 Victoria, en ännu på Carléns tid befintlig

gammal källare i dåvarande trähuset 34 Norrlands-

gatan (nu n:r 1 4), hörnet av Alandsgränd, nu

IM ästersamu elsgatan, »för blott ett par år sedan på
skylten bibehållande sitt gamla klassiska namn. Trä-

snittet
1

visar husets närvarande utseende, upputsadt

och oljemåladt, men föröfrigt nästan oförändradt

sådant det var i Bellmans tid. Den nu till en del

1
Träsnittet här utbytt mot Hallbecks originalteckning.
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öfverbyggda gårdsplanen inrymde fordom en liten

nätt trädplantering med bänkar och på sidan om
densamma en kägelbana. Denna sednare utgick från

ett mindre rum i huset, benämndt 'göken', äfven-

som 'blå kammaren', hvars fönster med hela väggen

lätt kunde för ändamålet borttagas. Här inom be-

funno sig alltså de spelande skyddade för oväder

och regn, utan fara att få sitt bacchanaliska fluidum

utspädt af det sednare. Vintertiden återtog öppningen

sin egentliga bestämmelse som fönster och blå kam-

maren sina vanliga kunder vid danken och brasan»

(Carlén II s. 86). B.

r. 24 Min lycka ögon har i några vissa fall. De
»ögon», Avalls »lycka» har, äro väl. de prickar,

som finnas på tärningen. I följande rad anges ju,

att han skall dricka i enlighet med utfallet av tär-

ningsspelet; kanske lika många supar, som tärningen

visar? E.

S. 85.

r. 10 förringa: Sdn, Vhw: 'förringar'. — r. 1

2

i förtret; Vhw: 'till valet'.
1 E.

r. 1 Enfaldig = uppriktig. E.

r. 10 enckelt öhl, se anm. till s. 60 r. 19, ovan s. 14g.

r. 1 3 låter— lämnar. E.

r. 18 Var värdig, jfr anm. till s. 7 r. 4, ovan s. 82.

r. 26 special, se anm. till s. 23 r. 12, ovan s. 104.

S. 86.

r. 1 2 ej bör vara eij (så Gir). — r. 23 Vhw: 'haft

Brandvagts Saxen knäpt, tolf . .
.' E.

1 = till farväl.
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r. 2 bomm = tullbom över en landsväg eller gata;

ända till 18 10 existerade den s. k. lands- eller

stadstullen, vilken skulle utgöras för alla varor

som från landet infördes till städerna; jfr före-

gående rad om bönder som ska tulla. E.

r. 7 klen här väl= liten. E.

r. 1 8 längsen= för länge sedan. E.

r. 1 9 med mitt blod din Gudatunna smordt väl ung.

= 'utgjutit mitt blod i din tjänst' (t. ex. vid slags-

mål i fyllan och villan o. dyl.) E.

r. 23 brandvakts-saxen, se anm. till s. 53 r. 1 1,

ovan s. 141.

r. 24 inunder oljoqvisten. B. synes här ha tänkt på

de kransar, som bland antikens folk begagnades av

deltagarna i gästabud och dryckeslag; dessa kransar

utgjordes dock vanligen av murgröna. Jfr anm. till

s. 29 r. 18, ovan s. 116. E.

S. 87.

r. 2 1 jag far; Vhw: 'mig biuds'. E.

r. 1 sig slutar= upphör, tar slut. E.

r. 4 porssöhl. »Porss — — en på sumpige orter

wäxande ört; som färgar ylle gult, har fordom

blifwit brukad, i ställe för Humla wid Öhlbrygg-

ningar» (Orrelius s. 293). I gamla lagar var det

förbjudet att hämta pors på annans mark. — miöd

»en af honung och watten förfärdigad dryck, som

brukas i kalla länder, där win icke finnes .

Den är ock brukbar i Abyssinien» (A. a. s. 243).— Finsk lura en dryck, varom uppgifterna växla.

Enligt en skall den ha tillretts genom att slå till-
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sammans överlevor av brännvin, öl, svagdricka, vin

o. s. v. i ett laggkärl, där det fick jäsa. Det blev

då »en klarnad vätska, den gubbarna gärna höllo

till godo». En annan källa uppger, att finsk lura

var ett slags mjöd, bryggt på råg, sött, starkt och

ljusgult till färgen. N. — Portugis, se anm. till

s. 41 r. 18, ovan s. 12g.

r. 16 item (lat.) = likaledes. E.

S. 88.

r. 3 *Förr; i Gir står faktiskt: 'för'. — r. 9 Amie

(givetvis felaktigt för 'Ami'); på detta ord saknas

rim. Man skulle väntat en rad mellan r. 6 och

r. 7 med rim härpå. Jfr vid de övriga personernas

dubbning. — r. 10—s. 89 r. 9 *Wolfdauers ed

och Planbergs dubbande av honom finnes ej i Gir.

Återges här efter Sdn (på två ställen har dock

Vhw.s fattning ' använts, se nedan); stavningen i

möjligaste mån i konsekvens med den som före-

kommer i Gir. — r. 14 Vhw: '.
. . hals, durk-

sigtig är min Pung/ — r. 17-19 Vhw: 'lät mina

silfver hår, förgyllas af dit skien / O! Bachus vid

din tapp, där jag nu snarckar ren-/ J drängar ären

Barn . . / — r. 22 ahl ur Vhw. Sdn ursprungl.:

'fisk', varöver skrivits 'ål'. — öpna; Vhw: 'våta'.

> — r. 26 Göm; Vhw: 'sank'. E.

r. 5 Björcklaka = »den wätska, som bittida om
wåren tappas af friska Björkträn, och nyttjas

såsom Medicin emot Stenpassion, Skörbjugg och

andra krämpor» (Orrelius s. 33). Hur drycken

tillreddes ger följande recept exempel på: »Björk-
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laka i smak af Champagnevin. Til tolf kannor

frisk laka tages fyra skålp. såcker, som ställes i en

wäl förtennt kittel på elden at under flitig skum-

ning koka, til dess en fjerndel af ämnet är in-

kokadt, då silas det igenom en duk i en ankare,

och så snart hettan förwandlat sig i ljumhet, slås

twå kannor godt gammalt franskt win dertil, tillika

med fyra friska citroner i tunna skifwor skurna.

Ankaret, som icke får wara aldeles fullt, ställes i

et swalt rum, at med fyra skedar god gäst, under

löst pålagdt sprund, gäsa ut. Derefter täppes det

wäl och hwilar i en god källare på bouteiller,

som wäl korkade och hartsade blifwa ju äldre

desto bättre» (Anna Maria Ruckerschöld, Den
Nya och Fullständiga Kok-Boken, Stockholm 1801,

s. 301). Drycken nyttjades givetvis ej blott som

medicin utan även som njutningsmedel. JV.

r. 19 drängar= unge män. E.

89.

r. 1 Vid ur Vhw. Sdn ursprungl. 'Med', varöver

skrivits 'Vid'. — r. 20 Bacchi i Gir ändrat från

'Herrar' (så Sdn och Vhw). E.

r. 1 5 skick frammen == skicka fram den ! E.

r. 1 8 ängslig= som väcker ängslan, tråkig. E. —
saraband (fr. sarabande, av sp. Zarabanda), en

ursprungligen spansk dansform i tretalet, med lång-

sam, gravitetisk rörelse. Musiken innehåller två

repriser om åtta takter vardera. Ursprungligen ut-

fördes sarabanden av en solodanserska men blev i

Frankrike på 1600-talet en pardans med värdig

— Bacchi Orden.
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hållning, som vann insteg i hela Europa. I de

instrumentala sviterna ingick den regelbundet mellan

courante och gi^ue. ÄT.

S. 90.

r. 4 bränvin; Vhw: 'kummin'. — r. 5 ater; Vhw:
'åt dig'. — r. 6 *hvit; i Gir står faktiskt 'hwitt',

beroende på att i stället för hiessa ursprungl. stått

'hufwu'. Sdn har båda dessa läsarter. — r. 10

bara i Gir ändrat från: 'altid' (så Sdn). — r. 19

mod; ordet osäkert och svårläsligt i Gir. Ursprung-

ligen har det stått: 'år' (så Sdn, Vhw), men detta

har strukits. — r. 25 tappra i Gir ändrat från:

'ädla'; Sdn, Vhw: 'krönte'. — r. 26 secretesse är

i Sdn skrivet ovanför: 'hemlighet'. E.

r. 2 er . . . målning draga == dra upp konturerna av

er bild. E.

r. 17 en skördeman = döden? Jfr s. 25 r. 6: lifvets

skördeman. E.

r. 18 kopparslagarns bröst. »Med 'kopparslagarns

bröst' menas här bröstet på en bränvinspanna,

d. v. s. mellersta delen av densamma» (Carlén).

Carléns förklaring knappast trolig; uttrycket kan

givetvis, liksom också en skördeman r. 17 fattas

bokstavligt. — blott vid din asyn = vid blotta åsynen

av dig. — kläcker= spritter till. E.

r. 20 lust= fröjd, glädje. E.

r. 24 För all ting = framför allt, för allt i värl-

den. E.



Kommentar IJJ

r. 25-26

Här kommer något för bland Bacchi tappre män,

som är en secrettesse — slä Templets port igen!

Dessa rader äro ett skämt med det i tidens ordens-

väsende vanliga hemlighetsmakeriet — varje sam-

manslutning hade sina ordenshemligheter, som »oin-

vigde» ej fingo del av och som för medlemmarna

själva vanligen endast småningom avslöjades. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 11: Ceremonielie vid

utnämning och dubbning på Barbara dag . . . den 4.

December 1769.

Ingen av de melodier, som använts i detta

» ceremonielle », är känd. Följande partier av texten

ha med säkerhet sjungits:

»Så är på Barbara dag.» (S. 66.)

»Trumla Stendecker, pinnarna i vädret.»

(S. 66—67.) Vid denna text förekommer i Gir

beteckningen »Polon. » (— Polonäs).

»Ödmjuka dräng!» (S. 69— 71.) Gir har vid

denna text beteckningen »Contradance ».o

»Barbara! — Nå hurra!» (S. 71— 73.)

»Vij kämpa utaf alla kraffter.» (S. 75.)

»Herholderna — Gå ni sagta! » (S. 77— 79-)

Vid denna text förekommer i Gir beteckningeno
»Marche».

»Lustigt vid Bacchi saffter.» (S. 82.) Vid

denna har Gir beteckningen »Men.» (= Menuette).

»Trompetare, stå! — Bacchi männer.»

(S. 83— 84.) Jn.
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S. 91.

Bacchi Orden N:o 12. Bgm s. 116, DGr 2 s. 16,

Eht s. 339 och 307, Nhr C s. 1 1 1 (blott versen
1

),

Rsl 4 s. 24 (blott b) och c)), Schöm s. 27, Vhw
3 s. 35 (blott versen) och 6 s. 1, Win 14 s. 145
(blott versen). — BHB IV s. 29 (blott versen).

.

— Fredmans Sång n:o 5. — Beträffande skiljaktig-

heter mellan här tryckta avfattning och texten i

Fredmans Sånger hänvisas till dessa.

Överskriften förekommer i den tryckta formen, för-

utom i DGr, i Bgm och Eht. — Schöm: Till Herr

Lieutenant Treffenberg 1770. Vhw 6: Bref till

Lieutenant Treffenberg 1770. Nhr C: Parentation

öfwer kämnären Glock. BHB: Skuggor Af en

Förlorad Bacchi Man eller Graf-Skrifter Öfwer
Härholden Glock. — r. 1 2 förleden; Schöm, Vhw 6:

'denne'. — r. 1 3 i denna manad; Schöm, Vhw 6:

'nästkommande Augusti'. E.

Överskriften. Den arkaistiska stilen i denna Epistel

om Ordens-häroldens Glocks dödeliga franftille paro-

dierar de ålderdomliga vändningar, som nyttjades

inom det samtida ordensväsendet och avsågo att

påskina de svenska riddarordnarnas höga ålder. Sn.

— Välborne Herr Lieutenant! Adressaten säges i

Vhw och Schöm som nämnts vara en löjtnant

Treffenberg. Den ende med detta namn, som här

skulle kunna ha åsyftats och för vilket en viss

1 Samtliga strofer (delvis med omkastningar) i en följd utan

Strofindelning med del c) mellan a) och b). Texten i Nhr C synes

Över huvud taget vara starkt korrumperad; varianter därur återges

— med ett undantag — endast om de även förekomma i andra hss.
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sannolikhet föreligger, vore Anders Lennart Treffen-

berg (T. 1739, d. 1800J, vilken blev underlöjtnant

vid artilleriet 1761 och major 1788. S11.

r. 8 kämnärs-rätt. Kämnärsrätten var en under-

domstol, där alla mindre saker avgjordes, och från

vilkens dom man, om saken ej var för obetydlig,

kunde vädja till högre rätt. Kämnärsrätten be-

handlade de flesta kriminella mål. Sådana dom-

stolar funnos vid denna tid i Stockholm fyra stycken,

stadskämnärsrätten med lokal i rådhuset, Norr-

malms östra och västra kämnärsrätter i norra stads-

huset vid Gustav Adolfs torg ('Kastenhof) och

södra kämnärsrätten i södra stadshuset. Domarne
kallades för kämnärer, den förnämste av dessa

primarie kämnär. Ordet kämnär kommer av det

latinska camerarius. Kämnärerna voro ursprungligen

också uppbördsmän. Dessa underdomstolar upphörde

med 1849 å-rs utgång. — Icke mindre än tre

personer tillhörande Bacchi Orden voro kämnärer,

nämligen Kolmodin, Planberg och Glock. Sn.

r. 12 Herra och Man; jfr anm. till s. 7 r. 1, ovan

s. 82.

S. 92.

r. 2 i anseende därtill är Härolds-ämbetet; Schöm,

Vhw 6: 'i anseende därtill att härholdsembetet är'.

r. 2 Härholdsämbetet en pöste £honnenr etc. Enligt

1748 års statuter för de svenska riddarordnarna

blevo härolderna i Serafimerorden efter ett visst

antal år »förklarade» för riddare av Nordstjärne-

orden, icke utnämnda. Så är alltjämt förhållandet. Su.
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r. 3 såvida= så till vida som; att.

r. 7 Hoglands-vin. Höglands — Hochlands, Vin de

Haut, ett enklare franskt, rött eller vitt vin, ur-

sprungligen från staden S:t Macaire, ej långt från

Bordeaux. Se.

r. 1 1 Qvtiden om Bacchi safter etc. Bellman travesterar

här titlar på samtida dikter och diktsamlingar, t. ex.

fru Nordenflychts » Qvinligit Tankespel» (1744-50),

Gyllenborgs »Wärldsföraktaren» (1762). Sn.

r. 1 7 Cypresser är en i äldre poesi stundom före-

kommande omskrivning för begravningsdikter. Jfr

t. ex. Carl Eldhs »Myrten och Cypresser» (Sthlm

1725), en samling bröllops- och begravningspoesi,

och den ovan s. 42 f. anförda dikten »Sorge-

Cypresser» över Kolmodin. I Schöm och Vhw 6

är Cypresser förtydligat till 'Graf-Cypresser', vilket

även Fredmans Sånger har. Sn. E.

S. 93.

Överskriften till a) såväl som till b) och c) i DGr
och Bgm uppställd som en stenstil. De nämnda hss

samt Win ha de utförligaste överskrifterna. — r. 1

Nhr C: 'Så swinna Bachi stora män'. — r. 2 BHB:
Ur ljuset in i skuggan. — r. 14

*
'strålar; DGr

(och Bgm): 'skålar'. Den upptagna läsarten i en-

lighet med samtl. övriga hss, BHB och Fredmans

Sånger. E.

Överskriften: Dyrbart Afton-offer etc. Denna över-

skrift parodierar liksom de två följande dikternas

de barockartat storslagna titlarna på tidens grav-

kväden. E. — Gröna jägaren .hette en krog, som
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1

var belägen vid nuvarande n:r 23 S:t Paulsgatan på
Södermalm (se bild nedan). Namnet hör samman
med krogens skylt, och ännu pä J. G. Carléns tid

fanns det kvar på gårdens brunnshuv en liten flöjel,

föreställande en jägare, som siktar mot ett träd.

Troligen hänsyftade detta på något folksagomotiv,

och man återfinner namnet även på fartyg. Ur-

Gröna Jägaren på 1850-talet. Efter Carlén.

sprungligen innehöll byggnaden, där krogen sedan

låg, ett gammalt bageri. Redan vid mitten av

1600-talet hade den bagare, som innehade stället,

krögerihantering som en viktig binäring. Första

gången jag sett namnet nämnas, är 1738, då

bagaren Lars Söderberg, som 1729 köpt tomten

av bagaren Erik Norman, där lät uppföra ett två-

vånings stenhus efter arkitekten Mikael Frankso
ritningar. Det är dock icke denna byggnad, som
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här avbildas utan troligen det hus, som murmästaren

Johan Christopher Naumann 1774 uppförde åt

kofferdikaptenen Matthias Wikander. Carlén be-

skriver stället sålunda: »Hufvudbyggnaden, ett en-

vånings trähus, qvars tår ännu till större delen i sitt

gamla skick med gafveln, såsom träsnittet här ut-

visar, vänd utåt gatan och långsidan inåt gården

försedd med en rad vindskupor midt emot en

trädgårdstäppa. » Det nya hus, för vilket den gamla

»Gröna Jägaren» fick vika, byggdes 1881. Sn,

r. 1 1 Din flaska krossas på din graf. Raden an-

spelar troligen på bruket att vid adliga begrav-

ningar, då den siste av en ätt jordas, vid graven

krossa en avbildning av ättens vapen; Glocks

»vapen» är naturligtvis flaskan. E.

r. 1 2 klingar dina öden ung. — 'ger genom sin (snart

förtonande) klang, när den krossas, en bild av ditt

liv(s fåfänglighet)'. E.

r. 1 4 blanka = klara. E.

; jr. 16 målar = ger en bild av. E.

S. 94.

r. 7 öpna stå; Nhr C, Win: 'öpnas då'. E.

Överskriften: Förgijlta Draken var namnet på en krog

på Södermalm, enligt J. G. Carléns uppgift be-

lägen »straxt ofvanföre Södermalmstorg». Draken

var eljest namn på flera olika krogar, av vilka de

mest bekanta lågo vid Drakens gränd invid Skepps-

bron och vid Liljeholmsbron. Särskilt den senare

tyckes ha varit frekventerad på Bellmans tid. Sn.

t., 5 #rm=.åran. E.
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r. 13 dubbelt öl] se anm. till s. 60 r. 19, ovan

s. 149- •

>

- ^ .
.

'

r. 16 Eliseiska stranden. De elyseiska fälten enligt

den klassiska mytologien de saligas boning. ZT.

S. 95.

r. 10 Du; Eht, Rsl, Schöm, Vhw J, Vhw 6, Vhw,
BHB: 'Så'. — r. 16 Vhw J: 'Han rosta ner sin . .

.'

Vhw 6, Win: 'Han rostad full . .
.' E.

Överskriften: Hömanaden det gamla namnet på
juli. — m Titmulo' Glockico (lat.) = på Glocks grav-

hög. E.

r. 1 4 befria = frikänna (näml. från anklagelsen att

G:s »hydda» varit så våt). E.

S. 96.

r. 5
*
''läppar; DGr (och Bgm) ha: 'kinder'. Den

upptagna läsarten i överensstämmelse med samtl.

övriga hss, BHB och Fredmans Sånger. — r. 9
bästa; Eht, Rsl, Schöm, Vhw J, Vhw 6, Win, BHB:
'döda'. E.

r. 8 vällust, se anm. till s. 21 r. 5, ovan s. 102.

r. 12 prestafven, se anm. till s. 23 r. S, ovan s. loj.

Musiken till Bacchi Orden N:o 12: Epistel om Ordens-

häroldens Glocks dödeliga frånfälle.

»Så vandra våra stora män.» Denna dikt

är med oväsentliga avvikelser == Fr. Sg. N:o 5 a.

Enligt Atterbom (Svenska siare och skalder VI: 1

,

Örebro 1863, s. 54) har texten från början haft
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Musiken till Bacchi Orden N:o 12,

samma melodi som »Si svarta böljans hvita drägg»

(se nedan). Ursprunget till den melodi, som sedan

förenats med ifrågavarande dikt, är ej bekant.

IM el. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan.

»Si svarta böljans hvita drägg.» Denna
dikt är med obetydliga avvikelser= Fr. Sg. N:o 5 b.

• Melodien är identisk med den allbekanta, särskilt

under 16- och 1700-talen ofantligt spridda dans-

melodi, som gick under beteckningen »folie

d'Espagne». »Folie d'Espagne» var egentligen en

med sarabanden närbesläktad dans, som vid 1700-

talets början i rytmiskt hänseende gärna övergick

till polska (masurka) med rytmiskt markerad första

fjärdedel (se T. Norlind, Allmänt Musiklexikon,

I—II, Stockholm 1927— 28, art. Folie d'Espagne).

Vid ungefär samma tid började dock dansen, som

vanligen hade blott en och samma melodi, d. v. s.

den ifrågavarande, att småningom trängas undan,

medan melodien däremot fortlevde. Från be-

gynnelsen tycks denna heller inte ha haft med
dansen att skaffa: den förekommer 16 10 i Michael

Praetorii Musae Sioniae (n:o 264) tillsammans med
andlig text. Sedan melodien kombinerats med dansen,

blev den raskt känd inom de flesta europeiska

kulturländer och användes snart, så även i Sverige,

såsom vismelodi. Här hemma begagnades den till

Dalins »En Celadon gaf frögderop», varifrån den

lånades till den välkända Sinclairsvisan; också i

förening med andra texter var melodien mycket

populär. I icke ringa utsträckning har den, såväl

i Sverige som utomlands, kommit till användning

i opéra-comicjues, sångspel och vådeviller (åtskilliga
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sådana äro omnämnda i musikkommentaren till

Fr. Sg. N:o 5 b, s. 62— 64).

JVleL (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan.

»Så slår min Glock nu locket til.» Denna
dikt är med obetydliga avvikelser= Fr. Sg. N:o 5 c.

Enligt Atterbom (a. a. s. 54) har texten från början

haft samma melodi som »Si svarta böljans hvita

drägg » (se ovan). Ursprunget till den melodi, som

sedan kombinerats med ifrågavarande dikt, är ej

bekant.

Mel. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan, y?i.

S. 97.

Bacchi Orden N:o 13. DGr 3 s. 90-1 12, Eht s. 19-37,

Gir s. 49-76 (egh.), Sdn 2 s. 1-24, Vhw 7 s. 73-

107. (VU 1 s. 258 ff.)

Den tidigaste av handskrifterna är den egenhändiga

Gir (konceptionsex.). Mycket nära denna, ehuru sanno-

likt ej omedelbar avskrift, står Sdn. Såväl DGr och

Eht, vilka frånsett obetydliga detaljer överensstämma,

som Vhw företräda överarbetningar av Gins version,

ehuru ändringarna mestadels företagits på olika

punkter. I föreliggande tryck har på ett par ställen

(se nedan s. igi) Gins text frångåtts, varvid sär-

skilt lydelsen i Sdn beaktats.

I Vhw förekomma en del överskrivningar och änd-

ringar av annan hand än den ursprungliga. De
torde ej härstamma från Bellman, och de av dem,

som här registrerats, ha utmärkts genom ett efter

dem satt \. De förekomma alla i VU, liksom ytter-

ligare några ändringar.
1 Av dessa senare ha några,

1 Ur VU har ett stort antal varianter antecknats i Sdn,
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särskilt när de influtit i senare upplagor, här för-

tecknats. E.

r. 7 Barbara dag; se anm. till n:o 1, överskriften,

ovan s. 75. — Om detta ordenskapitel skriver C. F.

Mennander-Fredenheim i ett brev till sin fader

(Svenska memoarer och bref 3 s. 98): »Bellman

höll den 4 december eller dess vanliga ordens-dag

kapitel, dä tre värdige riddare blefvo nämnda. Fader

Berg, förut immortaliserad i dess visor, var en och

fick till valspråk: Invidia gloria? comes. En krigs-

kommissarien Woltemats trädgårdsmästare
1

, lika stor

fyllh . . . var den andra med riddarspräk: Qiii bene

lafuit, bene vixit. » — Dessa uppgifter synas visa,

att ordenskapitlet i fråga, sådant det bevistades av

brevskrivaren, icke helt hade den form, vari det här

föreligger. Jfr anm. till s. 125 r. 5, nedan s. 211. E.

S. 98.

jr. 2—s. 99 r. 5 Ktof och sal förekommer som själv-

ständig dikt i DGr 2 s. 1 14, Hj 111 3 s. 232, Nhr B
s. 117, A.kn s. 101. — Nhr B har överskriften:

Meisners och Kiämpendahls Skiuss. — r. 9 *I Gir

är raden upprepad än en gång. Denna upprepning

i trycket ersatt av repristecknet. På samma sätt

r. 18. E.

r. 3 Klöf eg. = packning på klövsadel; här tydligen

om djuret (hästen). — sal förkortad form för

'sadel'. E.

r. 4 fatal= förarglig, obehaglig, otäck. E.

1
Hlirjned avses Wannemnacher; jfr ovan s. 65.
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S. 99.

r. 5 Repristecknet i Gir avser möjl. även föregående

rad. — r. i 2 bad opp och ner i Gir ändrat från: 'ut

idelig'. — r. 16 förn sal; Gir ursprungligen: 'för

öhl', ändrat till: 'för rum'; slutligen tryckets av-

fattning. — r. 1 8 Honette i Vhw ändrat till: 'Så

stor' *{*. — knecktar; Vhw: 'kiöpmän'. — r. 22 Kör;

Sdn, Vhw: 'Hör'. — r. 27 ingen nöd i Gir ändrat

från: 'jag är rik'. E.

r. 6 balt = oerhört, kolossalt. E.

r. 9 Gröna Lund, Kring de byggnadsrester av trä

från 1700-talet, som ännu finnas kvar i kvarteret

Trädgården vid Långa gatan just vid inträdet till

Djurgårdsstaden och som åtminstone tillhört det

komplex, som omgivit det bellmanska Gröna Lund,

har en hel serie av sägner vuxit fram, och i sitt

ålderdomliga och måleriska utseende ha dessa gamla

byggnader alltjämt ett i hög grad stimulerande

stämninp-svärde. De bestå av det nu vanligen s. k.

Bellmanshuset (Långa gatan 4, se bild) och den

mitt emot belägna Mjölnargården (se bild), som åt-

minstone erbjuder utrymme för en bal och som av

J. G. Carlén angavs som det verkliga Gröna Lund.

Det förra är ursprungligen byggt till magasin eller

hårbärgshus och har en svalgång i övervåningen

(se bilden), den senare är möjligen något äldre.

Båda hava tillhört det stora skeppsvarv, som under

1700-talets förra hälft här grundats av handels-

mannen Ephraim Lothsack (d. 1743) och som

upptog sä gott som hela kvarteret. I kanterna av

detta fanns det flera små kropar, närmast avsedda
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för sjömän och varvets arbetare. Troligen aro bägge

husen minnen från Lothsacks tid, vid vilkens död

byggningarna i kvarteret bli på följande sätt be-

skrivna: »Ett stenhus med delvis tappiserade rum

samt kvarnhus och varvssmedja av korsvirke jämte

träbyggning och materialbodar med -några nödiga

små uthus. >> Byggnaderna, ägdes en tid av den

beryktade hattpolitikern, borgmästaren Gustaf Kier-

man (d. 1766) och de s. k. varvsintressenterna.

Det s. k. Bellmanshuset, Gröna Lund på 1850-talet. Efter Carlén.

Namnet tyder närmast på en lummig plats, en

park, och troligen är det den mellan byggnaderna

belägna trädgårdsanläggningen, vilken finnes an-

given på äldre kartor, som är det egentliga Gröna
Lund. Mitt genom denna gick en gång, som för-

band de båda husen, och vid östra sidan av denna

stod ett fyrkantigt lusthus. Skalden och kanslirådet

J. D. Valerius, som av sin samtid bättre än någon

annan ansågs förmedla traditionen från Bellman
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och som hade mer sinne för Backus än hans sup-

visor låta förmoda, brukade kunna visa upp den

plats i gången, där Bellman dansat med Ulla Win-

blad. Äldre fruntimmer i grannskapet kunde ännu

för Carlén berätta om hur de här sett Bellman

tillsammans med sin kung, Schröderheim och mori-

Mjölriargården på 1850-talet. Efter Carlén.

anen Badin. Dessa uppgifter innehålla visserligen

icke så mycket ren sanning, liksom det alltjämt

torde vara omöjligt att säga att i just det eller

det huset låg det gamla traktörsstället eller krogen

Gröna Lund, ty där funnos nog flera, men säkert

är, att de ännu kvarstående byggnaderna ingått i

den värld, som varit Fredmans. Sn.

r. 1 3 Tullgren, visiteurn: om denne är intet närmare

känt. E.
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,

r. 1 5 slog mig ... ut = slog mig igenom, hade

framgång. E.

r. 20 capriol eg. = bocksprång; luft-, dans-språng. E.

r. 26 ät aret (vanl. 'åt åre') = nästa år. E.

r. 27 Conrage trestavigt! E.

Takmålning i Bellmanshuset, Gröna Lund: Jakob brottas med ängeln.

s. 100.

r. 20 Herholds-käpa, se anm. till s. 28 r. 5, ovan s. 112.

r. 24 skallmeijan. Skalmejan är egentligen en före-

gångare till oboen. Namnet skalmeja överflyttades

under 1600- och 1700-talen ej sällan på det yngre

instrumentet. Det är detta, som här avses. Jn.

S. 101.

r. 10 tycke= Välbehag'. E.

r. 24 Conrage trestavigt! E.
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S. 102.

r. i i Gir ändrad från: 'om Backi hieltars lust

som . .
.' — r. 3 Vhw: 'uplösen denna fråga

— Om vj få Rus i dag?' — r. 15-16. *Dessa

rader här i Sdnis fattning. I Gir s. 52 nederst

förekomma de, skrivna av annan hand än Bell-

mans, i följande form: 'Sök Bacchi Tempel opp;

begynn vår högtidsdag / Kom ära Winets Gud
hwars safter ge behag.' De tillhöra egentligen ett

i Gir (s. 53 överst) struket parti. A nämnda sida

förekommer ett utkast till början av här föreliggande

dikt, med titel ('Backi Tempel / öpnat...' etc),

scenanvisning ('Kempendahl och Meisner med...'

etc.) samt ett anförande av Kempendahl, vars tvä

första rader ursprungligen ly dt : 'Slå templets Portar

opp, på denna högtidsdag / och ära winets Gud
hwars saffter ge behag' (därefter: 'kom qwickhet,

ungdoms eld . .
.' etc). Efter diverse ändringar ha

dessa rader fått den form, som återgivits av den

främmande handen; dock har över 'ära' även

skrivits 'dyrcka'. I den, som ovan nämnts, Gir

mycket närstående Sdn finnes ej den såväl sakligt

som metriskt
1

anfäktbara första halvversen 'Sök

Bacchi Tempel opp'. Att denna textändring måste

anses vara företagen av Bellman bekräftas av att
o

DGr och Eht ha samma avfattning av de båda

raderna som Sdn, dock att 'ära' i r. 1 6 år ersatt

av 'dyrka' (även detta ord i den ursprungliga

texten i Gir, se ovan!). I den överarbetning, som

1 Den alexandrin, vars första halvvers finnes i r. 3, får ej någon
motsvarande andra lialvvers, om Kempendahls replik skall börja med:
'Sök Bacchi Tempel opp'.

32. — Bacchi Orden.
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Vhw representerar, har man gått till väga på annat

sätt: r. 3 har blivit en fullständig alexandrin genom
att den senare halvversen i r. 2 upprepats som

första halvvers i r. 3 (se ovan!) och r. 1 5 har

strukits. I denna hs börjar således Kempendahls
• replik: 'Kom ähra Vinets Gud . . / ett. — r. 21 kör

i Gir ändrat från: 'går'. Så även s. 103 r. 5. E.

r. 2 nplösen = ' ^ivqu. svar på'. E.

r. 18 rolighet= glädje, fröjd. E.

r. 22 offren stillar sannolikt = fodrar, göder upp

offerdjuren (till slakt). E.

S. 103.

r. 9 bukjoln — bukgj orden. E.

r. 24 svall ung. = 'uppsvallningar', 'upphöjningar'.

— qvaf ung. = 'håligheter', 'gropar'
1
..^.

r. 25 Seigneur, se anm. till s. 46 r. 6, ovan s. rjö.

r. 26 sig förnyar= Tramträder på nytt'.

S. 104.

r. 8 Åör,- DGr, Eht, Vhw: 'hörs'. — klara i Gir

ändrat från 'andra'. — r. 2 1 svänger i Gir ändrat

från: 'slänger'. — r. 22 tränger; Vhw: 'slänger'.

— r. 24 Vhw: \ . . en blundar och sir ner'. —
r. 25 spetz; Vhw: 'Tupp\ min fot kan inte;

DGr, Eht: 'mitt öga kan ej'. — r. 26 klang i

Gir ändrat från: 'liud' (så Sdn och Vhw). E.

r. 5 giut olja pa din kaka! Det i ordensdikterna

ofta återkommande talet om oljan som något för-

1 Användningen såväl av svall som qvaf år bildlig; bilderna häm-
tade från vattnets vågrörelser. (Meddelande från SAOB.)
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nämligt och välgörande kan förmodligen härledas

från Bellmans säväl bibliska som klassiska kun-

skaper. I gamla världen användes olivolja både

till föda, hälso- och läkemedel och till insmörj ning

som ärebetygelse. I Gamla Testamentet talas om
bröd besmort eller inbakat med olja, vilket bl. a.

användes vid vissa ofTer. Möjligen föreligger här

någon anspelning på detta bruk. E.

r. i o strödda— (med blommor o. dyl.) beströdda. E.

r. ii ögnemäl= mal för blickarna. E.

r. 25 min fot kan inte fela ung. = jag kan inte

gå fel i dessa trakter'. Eht:s och DGr:s läsart:

'mitt öga kan ej fela', ansluter sig bättre till ver-

sens förra hälft: Men ach! si Templets spetz! E.

S. 105.

r. 1 ljuflig bör vara liuflig (så Gir). — r. 6 kring

templet för Minerva; Vhw har även: 'omkring

Minervas Tempel^. — r. 7 jag gapar mig för-

därfva; Vhw har även: 'hvad ståteligt exempel*^.

— r. 1 1 förlat mig att; Vhw: 'ursägta mig'. —
r. 1 3 Vhw: 'Men gudar hvad för sorl...' — hör

rätt; DGrP Eht, Vhw: 'kör rätt'. — r. 27 en

strumpa som han i Gir ändrat från: 'som han af

benen'. E.

r. 8 Minervas oljeträn. Olivträdet var hos antikens

folk helgat åt Athene (Minerva), vilken enligt

myten låtit det första av denna art växa upp på

Akropolis. E.

r. 13 sorl = buller, larm. E.

r. 19 lätt opp— Yå.s upp, öppna! E.



g/f Kommentar
105.

r. 27 knä-rem — den rem som bands under knäet

för att hålla strumporna uppe. Den användes bland

allmogen. Hos de högre stånden nyttjades strumpe-

band av finare material, såsom siden, sammet o. s. v.

Dessa knötos än över, än under knäet, vid byx-

lin ningen. ÅL

. 106.

r. 2 en svamp; Vhw: 'hans käpp'. — bitar; Vhw:
'stumpar'. — r. 5 siäl; Vhw: 'smak'. — r. 8 Bad;
Gir ursprungl.: 'frisk', som först ändrats till 'miölk'

och därefter till 'båd'. — r. 14 häst; Vhw: 'Hingst'.

— r. 23—S. 107 r. 5 I Vhw, som ursprungligen

haft den i övriga hss förekommande och här

tryckta texten, ha betydande förändringar vidtagits.

Trundmans och Kempendahls dialog lyder i denna

senare avfattning: ' (T.:) Hvem är på Porten slår? /

(K.:) Ah, det är jag, som jemt i Templet plägar

vara, / (T.:) Ah är det du, Mon cher, —- vill du

mig hielpa klara, / jag släpper ingen in, J gode

Män gu tår, / f. E.

r. 1 skin-carpus, se anm. till s. 17 r. 18, ovans. gg.

r. 2 svamp, nämligen fnösksvamp, hörande till eld-

donet. Jfr anm. till s 146 r. 8, nedan s. 2j6. E.

r. 6 smordt med olja dina skor, jfr anm. till s. 104
r. 5, ovan s. ig2.

r. 1 1 dubbelt-öhl, se anm. till s. 60 r. 19, ovan s. 14g.

r. 12 karfstock; »Två långa, smala trästickor af

en klufven träbit och således fullkomligt passande

mot hvarandra, hvilka af i skrifkonsten okunnigt

folk eller eljest för vighetens skull begagnas att
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hålla räkning på hvarjehanda såsom förrättad t

arbete, lemnade varor, utborgningar o. d., hvilket

tillgår på det sätt, att för hvarje enhet, som skall

betecknas, en skura [= skåra] göres tvärs öfver de

begge hoplagda stickorna, hvarefter hvardera af de

begge personer, som sålunda hafva räkning med hvar-

andra, förvarar sin sticka till nästa gång, då teckning

behöfver göras eller tills liqvid skall ske » (Dalin). E.

r. 1 8 kom vads—jag vill slå vad att . . . E.

107.

r. 1-5 Se textanm. till s. 106 r. 23 ff. — r. 6

jjorssar; SU, CU: 'forsar'. — r. 8 Vhw: 'charmant

— en kummil Ost — en Pumpa . . / — r. 10

*gumrikskom; Gir har faktiskt: 'cummin-korn', vilket

dock förefaller att vara ett skrivfel av Bellman;

övriga hss (utom Sdn) ha den tryckta läsarten och

r. 26, där ordet återkommer, skriver B. själv

'Gumriks korn'. -— r. 1 2 *tolfte; Gir har: '12'. E.

r. 3 filon, nu: filur. E.

r. 6 porssär ung. = fräser, sprutar upp. E.

r. 7 fenekol = »fröet af en i Italien, Frankrike och

Tyskland så wäl wildt som i åkrar och örtegårdar

wäxande ört, Anethum Foeniculum kallad. Fenkålen

har en behagelig lukt, samt söt och något amper

smak, äger ock en upwärmande kraft, och brukas

derföre ej allenast som Kökskrydda, utan ock som et

Medicinale på Apotheken» (Orrelius s. 204). N.
r. 9 Pille, se anm. till s. 43 r. 11, ovan s. IJJ.

r. 1 o gumnks-korn = grovt, tvåradigt korn, även

kallat »flättrinor». JV.
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. 108.

r. i I Vhw har Gudar och änglar ombytt plats.

— r. 2 i Gir ändrad från: 'och får man rätt en

sup, så käns han i hwar tå/ — r. 4 bränna; Vhw:
'skolla'. — r. 5 Ta mig i hand — god dag i

Gir ändrat från: 'stor sak min hand är wåt'. —
r. 21 flitigt i Gir ändrat från: jemt med\ —
r. 24 heij skvalpa, ös och siung i Gir ändrat från:

'tag Ordens skopan tag'. E.

r. 8 Oscobad, oskebat, usqueba, en likör, som enligt

Caj sa Warg (Hjelpreda i Hushållningen för Unga
Fruntimmer, Stockholm 1765, s. 518) tillreddes på
följande sätt: »anis, fänkål, coriander, röd canel,

hwit dito och cardemummor, et lod af hwarclera

sorten, 3 fjerdedels lod muskotsblomma, af neglikor,

viol-rot, lacrisrot, dill och isop et hälft lod af

hwardera slaget i dessa species stötas sönder och

distilleras med 2 kannor brännevvin, sedan lägaes
7 Do

deruti et hälft lod saffran, et hälft skålpund russin

och et hälft skålpund dadlar eller fikon, hwilket

sedan sättes at tingera 8 dagar; derefter wrides all

musten utur ingredienserne, som då ligga deruti,

och brännewinet giöres sött efter behag, samt ut-

spädes at det får lagom styrka». N.

r. 15 Höglands, se anm. till s. 92 r. 7, ovan s. 180.
— Malvasir = »et det sötaste och starkaste win,

som fås ifrån staden Malvasia i Grekeland, och

andra Levantiska orter, hälst ifrån Öen Candia»

(Orrelius s. 232). — Frontinjack — »et sött klart

och merändels hwitt Franskt muscat eller Win,
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som fås omkring staden Frontignan, och köpes i

Bourdeaux» (A. a. s. 118). N.
r. 2 i ror= mäskroder == »stång, hvarmed mäsk om-

röres i karet » (Dalin). E.

r. 22 tallkast-ved- »kastved, klufven och torr ved,

sådan som får uppläggas i famn till försäljning»

(Dalin). E.

r- 24 Halfärmarna, se anm. till s. 43 r. 1, ovan

s. 132.

S. 109.

r. 6 *Som ej i Gir; här insatt enl. Sdn och Vhw.

Utan det insatta ordet korresponderar versen ej

metriskt med motsvarande vers i andra strofen=
r. 18. -— r. 7 hiertats; DGr, Eht: 'lifvets'.

—
r. 8 Sdn: Och gören sorgedagen half. — r. 10

kalla ; DGr, Eht, Vhw: 'klara'. — r. 1 1 Mun-
narna; DGr, Eht: 'Nu måst jag'. — r. 1 3 ktirf-

war; Vhw: 'kiärfvor'; VU, SU, CU: 'kärror' [.']

— r. 24 DGr, Eht: Kornet det fräser. E.

r. 1 bus— bums, genast, tvärt. E.

r. 23 Oeolus en originellt Bellmansk stavning för

Aeolus, Eolus. E.

S. 110.

r. 2 Pumpen han; DGr, Eht: 'Kornet det'. —
r. 7 marmor- i Gir ändrat från: 'bärnstens-'. —
r. 12 röda; Vhw: 'gröna'. — i bara skörtan i Gir

ändrat från: 'med blå halfärmar'. — r. 1 3 sielfva

nöjets; Vhw: 'röda drufvors'. — r. 1 5 ömma i Gir

ändrat från 'dolda' och svart från 'ömt'. — r. 19
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svettas och vissnar har i Gir ursprungligen haft om-

bytt plats. — vissnar; DGr, Eht: 'gnistrar'. E.

r. i o buldan = »Groft Hamplärft, Segeldukswäf—
— nyttjas til Tält, Säckar, Segel och Sjöfolks

beklädning» (Orrelius s. 62). Även inom armén

brukades »Öfwerråckar af buldan» . Det tillverkades

i rätt stor utsträckning inom landet, särskilt i

Hälsingland, synbarligen även för export. Se.

r. 26 galanter= fin, elegant, gentil. E.

S. ///.

r. 3 gahi; DGr, Eht: 'glad'. — r. 11- 13 Vhw:
min Sohl skall blifva svartt, men klar och blank

min måna, / samt både
1 mohln och glänts utaf

hvarannan låna. -— r. 17 pihl; DGr, Eht: 'nit'.

— r. 20 intet; DGr, Eht, Vhw: 'aldrig'. E.

r. 26 allt= slut. — yrar=yr omkring. E.

S. 112.

r. 1 skrider; Vhw: 'lunckar'. — basunen; DGr,
Eht: 'trompeten'. — r. 10-20 finnas ej i DGr,
Eht. — r. 18 Vhw: min redelige Vän. — r. 25

hastigt i Gir ändrat från 'sagta'; DGr: 'lustigt'. E.

r. 1 utbreder= 'förkunnar vidt och bredt'. E.

r. 1 2 IM öj ligen bör interpunkteras: Alarm kring fältet

hörs, basuner . . .
— Alarm då = 'oväsen'. E.

Skrivfel för: 'båda'?
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S. 113.

r. 7 -dräckt; DGr, Eht: 'räck'. — r. 8 gnistra:

Vhw: 'blunda'. E.

r. i o flägta — fara hastigt hit och dit, flaxa. E.

S. 114.

r. 22 Ges en i Sdn ändrat från: 'Ingen' — r. 23

*Ulia JVinblad ej i Gir; endast i Sdn och Vhw.
— r. 26 dagens; Sdn, Vhiv: 'deras'. E.

r. 26 Förvilla dagens pral med nattens maijestät.

väl ung. = 'åstadkomma, att man tror det vara på
natten, ehuru det är dag'. E.

S. 115.

r. 6 *Chonis ej i Gir; endast i Sdn och Vhw. -—
r. 9 vart öga; DGr, Eht: 'vår näsa'; Vhw: 'hvart

öga'. — r. 10 bröst i Gir ändrat från: 'blod'. —
sveda; DGr, Eht, Vhw: 'syra'. — r. 1 1 älskar

otydligt i Gir; kan möjligen läsas 'äskar'. —
r. 23 *Ulla JVinblad ej i Gir; endast i Sdn och Vhw.

r. 3 Besvaras till sin högd='fd. svar, där de (fåg-

larna) befinna sig högt uppe i luften.' E.

r. 4 vällust, jfr anm. till s. 21 r. 5, ovan s. 102.

r. 26 sorglig syn = 'sorgsen blick'. — strimmar=
glänser. E.

S. 116.

r. 9-18 Porten öpnad star etc. finns som själv-

ständig dikt i Äkn. — r. 22 blase; SU, CU:
'blåser'. E.



200 Kommentar
S. 116.

r. 22 eldens ämne svaflar
1

möjl. ung. = '(den brin-

nande) elden avger svavelgula lågor' eller (om

svaflar får fattas transitivt och eldens ämne som

objekt): [var och en] 'ger elden näring'. —- I

senare fallet torde man få anta, att blase är fel-

skrivning för 'blåser', som Sondéns och följ. upp-

lagor ha, dock utan stöd i handskrifterna. E.

r. 24 kryckan — staven. E.

S. 117.

r. 3 i Gir ändrad från: 'utvalda lifFs-behag ur . .
.'

DGr, Eht: 'Vindrufvans safter jämt ur . .
.' —

r. 8 föragtar; Vhw: 'borttblandar' ; VU: 'Och,

efter tankans gräl, bortblandas tid och döden'. -

—

r. 1 2 *Processionen ej i Gir men i övriga hss.
—

r. 1 5 pä; i Gir står ovanför och till vänster om
detta ord något, som möjligen är: 'kring' (så Sdn,

V^hw). — r. 23 *I Gir står faktiskt: 'soke-

bagaren . .
.' E.o

r. 1 förtjenst väl ung. = 'dem som gjort sig för-

tjänta om Bacchi dyrkan'. — föragt möjl. = 'dem

som kommit i förakt för Bacchi skull'. E.

r. 2 krantz, se anm. till s. 86 r. 24, ovan s. 173.

r. 7 hvimlar väl = tumlar, är yr. E.

r. 8 efftertanckans gräl föragtar tid och döden. Ut-

trycket dunkelt, efftertanckans gräl ung. = den grubb-

lande eftertanken; att denna skulle »förakta tid och

döden» synes egendomligt; snarare är det väl bristen

på eftertanke, det stora lättsinnet, som kan ge ut-

1 Någon direkt motsvarande användning av svavla finnes enl.

uppgift ej i SAOB:S samlingar.
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tryck ät ett sådant förakt — detta synes i själva

verket också gå bra in i sammanhanget. Tänkbart

är, att tid och döden är subjekt och efftertanckans

gräl objekt; att verbet står i singularis är natur-

ligtvis intet hinder. VU:s utgivare har uppenbarligen

även funnit stället egendomligt och ändrat den

i Vhw föreliggande texten avsevärt (se ovan text-

komm.); för dessa ändringar finnes dock intet som

helst stöd i handskrifterna. E.

r. 15 Ordens-caraphinen, se anm. till s. 35 r. 6,

ovan s. 122.

S. 118.

r. 13 DGr, Eht: Voltemats Trädgårdsmästare

Vannenmacher; Vhw: Trägårdsmåst: på Signilsberg

Wannenmacher — r. 1 4 DGr, Eht: Historie

målaren Ek; Vhw : Hof och Ordens Perspectiv

Målaren Ek — r. 1 5 Vhw: Tapet Fabriqueuren

Berg. — r. 17 Förgifftigt- Vhw: 'sorgligt'. —
r. 21-22 Möjligen avses i Gir, att det skall stå

repristecken efter dessa rader och motsvarande i

strof 2. E.

r. 3 Ofjicianten, se anm. till s. 14 r. 6, ovan s. 97.

r. 12 Kongl. stånddrabanten. Stånddrabant = man-

skap, tillhörande Stånddrabantcorpsen, vilken var

anställd vid hovet och gjorde daglig vakttjänst på

slottet. Under Gustav lll:s tid hade såväl konuno;en

som änkedrottnine Lovisa Ulrika stånddrabanter

tjänstgörande. Vid högtidligare tillfällen, kröningar,

begravningar etc, bildade stånddrabanterna häck i

slottstrapporna, medan Livdrabantérna paraderade i
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Korpral vid Stånddrabanterna sannolikt från 1800-talets början.

Livrustkammaren

.

de efter dem uppkallade drabantsalarna; i proces-

sioner ginp-o stånddrabanterna först. De voro vid
o o

denna tid klädda i ett slap;s renässansdräkter, be-
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stående av s. k. flaxar, d. v. s. i sidorna uppskurna

kåpor av blått kläde besatta med silversnören och

silverkronor, kyller av bockskinn, blå klädesbyxor

med bandrosor vid knäna, axelgehäng av läder

samt hattar med höga kullar, silvergalonerade och

försedda med två »från Franckriket införskrifna

blå och gula Plumage Fjädrar»; till vapen hade

de bardisaner med »qwastar» (Klädkammarräkning

1772, Slottsark.). Dessa dräkter bibehöllos fram

till 1800-talets mitt (se bild). -Se.

r. 15 Tapetmakaren Berg, »fader B.» Carlén upp-

ger om denne, att han var en mera allvarsam

gubbe, men särdeles fryntlig och uppsluppen, när

han rätt kom i tagen »samt att han förutom med
tapetmåleri sysselsatte sig med sko flickeri och bodde

på Djurgården», men dessa uppgifter har han

tydligen hämtat från Bellmans parodiska biografi

i dennes tidning Hwad Behagas? (1781 n:o 2).

De där omtalade personerna ha uppenbarligen haft

föga med verkligheten att skaffa. Troligen var

fader Berg en gatumusikant. Det vanliga namnet

har hittills gjort det omöjligt att identifiera

honom. Sn.

S. 119.

r. 5—S. 122 r. 21 Till detta parti finnes i Gir

(s. 66 nederst samt s. 73-74) en äldre avfattning
1

,

som avtryckes nedan.

1 Före dennas början har Bellman antecknat: »hålls med ren-

skrifh. här». Han har tydligen velat företaga omarbetningen, innan

renskrivningen fortsattes. — I den här tryckta äldre avfattnmgen
motsvara v. 1-4 s. 119, v. 5-30 s. 120, v. 31-56 s. 121, v. 57-69 s. 122.
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Planberg.

Hwad ordning och hvvad smak, ju mer jag templet

granskar

tag Herhold, tag min hatt och mina klijppings-

handskar

där sätter jag min käpp, hwar är min myrten-krantz?

5 Trundman
Först Ers Magniflcance, en sup godt pomerance

Planberg.

Den där ger mål i mund, gu tår, nu för jag ordet,

ställ Ordens Caraphine just mitt på marmor-bordet.

10 bred riddar-teknen
1

ut af de förgylta Swin,

hwar stierna wid sin krantz, kring Ordens Caraphine.

wräk unnan fat och krus, gjör gången ren för Sviten,

du herhold är ett nöt, den supen vvar för liten,

du Trundman är ett fä, den supen war för swag

15 å inte
2

oscobad —- neij finckel super jag.

Hur sköter du ditt ror, du skyller på förhinder;

Ja! blir din näsa hwit, så rodna mina3 kinder

Jag känner nog din gång hwar affton klockan 7
4

,

hur' du i hwalfwet står och ropar söta du

20 Jag ser din swarta hand den hwita Idolen rörer

säg är det inte sant god herrar Commendeurer

all ting bör ha sin tid, lätt kärlek hafwa sin

men jemt i Baki tjenst ditt ädla framsteg win.

jag menar inte just att du bör kärlek döda,

25 men hör gif mig en sup, nock en utaf det röda

det dager inte hut det är för swagt och kallt

ta bara 5 finckel hit, gu tår nu öfweralt.

1 Andr. fr.: 'riddar-korssen'.
2 Andr. fr.: 'stor sak i'.

3 Andr. fr.:

'dina'(?). 4 Andr. fr.: 'gång bland Ormens pigor du'. 5 Andr. fr.: 'mera'.
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J raska
1 Baki män, som första gäng här trifwas,

det ser nog ut curiöst, at eij en sup skall gifwas.

som strör
2

sin rätta eld, sin styrcka och sitt spel 30

jag skäms liksom en hund, men det är Trundmans fel.

Jag wet Capittlet förr, har supit godt till hopa,

förbannad ware du, förbannad och din skopa

Capittlet3 jag fört an, som Kantzler 4 är,

men- aldrig sådant händt och aldrig hända far. 35

bär Ordens wörten hit, månd' smaken mig förförer,

å excellent och skön, å kostlig Commendeurer!

Han kom, han säg, han wan, ä den är makalös,

slik wört man aldrig känt, sen långt från Hedenhös

Si! hwad för glödgat4 - skum, kring kopparkiteln gäser 40

den ena bläddrans eld emot den andra fräser

natur ock konst är rik, men Menskio-snillet stort

som sielf 5 en sådan safFt för sina läppar gjordt.

Förlåt mig Trundman nu, din kantzler dig förlåter

ack kund jag gråta wört, som du nu finckel gråter 45

Så skull hwar ögna tår dig tacka på alt wis

och bådas ögne-par förena Baki pris.

Capittlet snart beskänckt, nu somnar, tiger klunckar

så stinner hwar och en som Påfwens lata munckar

tack Trundman! med respect man ser dig i wårt chor 50

båd torstig, naken, kär och gilstufast och stor.

Stöt i trompeten liud, lätt ordens klockan klämta.

Heij Jens en med en winck de nya Bröder hämta.

Pryd deras skärp med löf, på hiessan krantzen fäst

Sätt glas i deras hand och knäpp opp rock och wäst. 55

Nattkappan med sitt krås dra opp inunder hakan,

en Commendeur damp kull, stå, nappa i och skakan,

1 Ändr. fr.: 'ädla'.
2 Ändr. fr.: 'bär'. 3 Härefter överstruket: 'har'.

4 Ändr. fr.: 'hwad förtwiflat'. 5 Ändr. fr.: 'har'.
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tag fram din oration och blås trompetare,

jag slumrar litet in
1

60 Jensen

ödmjuke tjenare.

På denna heders dag, som är för handen, comma,

då wintern skärper sig och all ting står i blomma
så ägnar och anstår, oss alla säijer jag,

65 men — wintern — skärper — sig — på — denna

sommardag.

Jag säijer at i dag, wårt bröst af glädie ryser

då ordens gillet här, den femte gången lyser

och att sen omså sker, och kunde hända ske

Rempendahl 2

70 Aij Jensen damp i kull och Trundman föll brewe.

r. 9 *mitt; i Gir står 'min', beroende på att rör

ändrats från 'käpp'. DGr, Eht: Där stälte jag min

käpp ... r. 23 ljud bör vara lind; så Gir. —
r. 26 Bär fram har i Gir ändrats till 1) 'Tag

opp', 2) 'Räck mig', varefter den ursprungliga

lydelsen återupptagits. DGr, Eht: 'Räck hit'.
—

myrten-krantz; Vhw: 'gallakrants'. E.

r. 8 klippmgs-handskar. »Klippingsskinn kallas med
Sälgbark etc. wäl beredda Fårskinn, hwaraf sköna

handskar i Skåne förfärdigas, som derföre kallas

Skånska eller Klippings handskar, fr. Gants de

Scanie. Sådana handskar förskrifwas ifrån Malmö»
(Orrelius s. 190). Se.

Ändr. fr.: 'Capittlet äskar ljud'.
2 Ändr. fr.: 'Planberg'.
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S. 120.

Jfr textanm. till s. 119! — skål Berko, min Cousin

i Gir ändrat från: 'af de Förgylta Swin'. —
r. 7 stierna vid; Vhw: 'kjedja med'. — r. 1 2 ror;

DGr, Eht: 'kall'. — r. 12-16 Till dessa rader

finns i Gir (s. 68) ett utkast, som står nära formu-

leringen i ovan citerade tidigare avfattning:

Hur' sköter du ditt Ror,? du skyller på förhinder,

jag lättjan målad ser på dina gula
1

kinder

jag känner nog din gång, hwar affton klockan siu

Hur' du i hwalfwet går och ropar Söta du

]ag ser din swarta hand den hwita Idolen rörer

r. 19 tappra i Gir ändrat från: 'ädla' (så Sdn,

Vhw). E.

r, 1 pomerantz egentligen = »frukten af Pomerantz-

trädet, Citrus aurantium», här tydligen ett annat

namn för bischoflf, »en dyrbar och stärkande dryck,

som sedan 1720 kommit här i Swerige i bruk,

och tillredes af friska Pomerantsers saft, Såcker

och rödt Franskt win eller så kallad Pontak. Med
Renskt win tilredd, får han namn af Ärche-

BischofF; med Bourgogne-win tillagad, heter han

Prälat, men med Champagnewin tilredd, kallas han

Cardinal. Bischoff kan ock tillagas af wäl mognade

Blåbärs utprässade saft» (Orrelius s. 34). N.
r. 1 2 ror= mäskroder, se anm. till s. 108, r. 21,

ovan s. igy.

S. 121.

Jfr textanm. till s. 119! — r. 8 han såg; DGr,
Eht: 'jag feck'. — r. 10 glödgat skum kring;

1 Ändr. fr.: 'röda'.

33. — Bacchi Orden.
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DGr, Eht: 'glänts och sken, se'. — r. 1 5 Vhw:
Ack! får jag snyfta vört , . .

— r. 23 ett rop i

Gir ändrat från 'en winck' — r. 27 sta; DGr,
Eht: 'håll'. E.

r. 8 Han kom, han säg, han vann. Anslutningen

till Caesars bekanta uttryck (jfr anm. till s. 12

r. 11, ovan s. 94) är i DGr-Eht:s version ('Han

kom, jag feck, han vann') ej fullt så tydlig men
travesteringen av större komisk verkan. E.

r. 1 1 bliiddrans= (skum)blåsans. E.

r. 21 gilstufast= fast, by satt på »gillstun», gäld-

stugan. — Bysättningsförfarandet, vilket drabbade

så många glada och även mindre glada personager

inom den bellmanska världen och även Bellman

själv, innebar en exekutiv tvångsåtgärd, varigenom

en gäldenär kunde berövas sin frihet för att där-

igenom tvingas att fortare infria sin förbindelse.

De för gäld bysatta fingo ej hållas i nesligt häkte,

varför de ej förvarades i samma rum som för brott

häktade personer utan i särskild lokal — »gillstun»,

gäldstugan — , inom vars begränsade utrymme de

dock åtnjöto en viss frihet exempelvis i fråga om
umgänge och traktering. Den språkligt lättförklar-

liga sammanblandningen hos Bellman och hans

stockholmska samtid av gill- och gäld(gäll)stuga

(jämför växlingen vicka 00 vecka, lissen c>o lessen)

blir desto naturligare, som gäldstugan eller bysätt-

ningshäktet ända sedan omkr. 1670 hade sina

lokaler i den fastighet, vilken långt tillbaka i

medeltiden inrymde Vårfrugillet, nuvarande adress-

nummer Själagårdsgatan 17. E. B.
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r. 26 Nattkappan= en lös halsbeklädnad, som fästes

utanpå skjortan, och på vilken kråset sedan fast-

sattes. Jfr. anm. till s. 43 r. 1, ovan s. IJ2. Se.

r. 27 jt^= halt!, stopp! E.

S. 122.

Jfr textanm. till s. 119! — r. 1 och bias ; DGr,
Ehtx 'ge ljud'. — r. 2 slumrar; DGr, Eht: 'som-

nar'. — r. 10 bland värjor och stöjletter; Vhw:
'och

1 Pontaque och Cortletter'. — r. 14 *femte;

Gir har: '5H' — r. 16 -pounche; ordet otydligt i

Gir; snarast bör kanske läsas '-ponche'. — r. 15-

16 i Gir ändrade från (r. 16 ofullbordad!): 'men

eljest som jag wet uti Ostindien / så har man
(ä. fr. 'di') rus hvar dag och äggponche' — r. 1

8

drick, Broder; Vhw: 'det såg jag'. E.

r. 9 Besynnerligen= i synnerhet. E.

r. 1 o stöjletter, stibletter, damasker = stickad eller

vävd beklädning för benen, gående från knät eller

ett litet stycke ovanför knät ned över skodonen

och knäppt på yttersidan med tätt åtsittande knappar.

De användes under 1700-talet till såväl civil dräkt

som uniform I Frankrike har plagget brukats av

allmogen och den lägre borgarklassen från medel-

tidens slut ända till våra dagar. 1745 infördes det

i den franska arméuniformen och några årtiondeno
senåre i den svenska. Se.

r. 1 2 balt= oerhört, kolossalt. E.

r. 16 ägg-pounche = punsch, tillredd av ägg, vatten,

vin, socker och rivet citronskal. Punschen njöts på
Bellmans tid oftast varm. JV.

1 Förmodl. skrivfel; ändr. till: 'om' *f

.
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S. 123.

r. 4 andra; DGr, Eht: 'nya'. — r. 10 föll; Vhw:
'damp'. — r. 1 5 Saf; DGr: 'sä'. — r. 22 drick

och i Gir ändrat från: 'Cantzler'. — r. 25 gapar;

Vhw: 'vrider'. — r. 26 huru målarn i Gir ändrat

från: 'fader Berg du'. — rapar; Vhw:. 'quider'. E.

r. 3 andra = 'nya' (jfr DGr, Eht, se ovan). E.

r. 1 5 kanske mangen an hlef dubbad, da han saf.

»Här alluderar Bellrnan sannolikt på den omstän-

digheten, att nyfödda prinsar i vaggan göras till

serafimerriddare. » Denna Carléns förklaring är väl

ej alldeles säker. E.

;

r. 2 1 sakna näml. sin belöning, E.

r. 23 Per Målare. Detta tilltal till målaren Ek
synes syfta på vissa ordspråksliknande uttryck (»Det

ser ut som på Per målares nattstufva», »Det är

brokigt som Per Målares nattstuga») med ned-

sättande betydelse, vilka i sin tur enligt en uppgift

skulle avse en målare Per Stjernberg i Sköllersta

i Närke vid mitten av 1700-talet. Möjligen gå

emellertid de nämnda uttrycken tillbaka till ännu

äldre tid. (Hjelmqvist, Förnamn och familjenamn

i sekundär användning, Lund 1903, s. 261.) E.

S. 124.

r. 3 stierna; Vhw: 'kiedia'. — r. 13 och; DGr,
Eht: 'fast'. E.

r. 5 vircka din tapet, hänsyftning på Fader Bergs

yrke, som enligt Bellmans egen uppgift var tapet-

makarens (jfr ovan s. 2oj). Tapet var vid denna tid
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kollektivbenämningen pä »allehanda Wäggbekläd-

ningar och utstofTeringar, af de gamla Babylonier

päfundne. De fördelas 1:0 i Finare och Sämre; 2:0

i Wirkade, och Wäfde; 3:0 i Målade, Tryckta,

Rosiga, Randiga och Flammerade; 4:0 i Pappers-

Läder- Waxduks- Lärfts- Bomulls- Ylle- Siden- och

halfsiden-tapeter; 5:0 i Österländske, hwaraf de Per-

siske och Turkiske äro kostbarast; och Europeiske,

så som Nederländske, Franske och Engelske, etc.

»

(Orrelius s. 353 f.). N.
r. 1 2 alt bestält= allt är klart, färdigt. E.

r. 23 Trahit sim qvemqiie voluptas (lat.) = var och

en låter leda sig av sin lidelse, var och en har

sin vurm. Uttrycket härstammar från Vergilius'

Ekloger II v. 65, där herden Corydon yttrar sig

på detta sätt om sin kärlek. E.

. 125.

r. 3 Dina är eg. i Gir överstruket och ett annat

ord överskrivet, detta är dock oläsligt. — r. 18

(VhwJ, VU: Sina ('Dina') strängar till ditt lof. E.

r. 5 Nititur in ardua virtus (lat.) = dygden strävar

mot höjden. Denna sentens hade 1748 använts som

valspråk av en verklig serafimerriddare, nämligen

krigaren och mösspolitikern, dåvarande general-

löjtnanten Mathias Alexander von Ungern-Sternberg

(f. 1689, d. 1763). — Enligt Mennander-Freden-

heim (se anm. till s. 97, ovan s. 186) skulle

Wannenmacher vid den ursprungliga dubbningen

1770 till valspråk fått: »Qui bene latuit, bene

vixit». (lat.) = den som levat okänd för världen,
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har levat lyckligt. Sentensen, som återger en tanke

av Epikuros, kommer från Ovidius' Tristia bok

III, eleg. 4, vers 25. E.

r. 1 2 Sic itur ad astra (lat.) = så stiger man till

stjärnorna; så når man ära och berömmelse. Ut-

trycket stammar från Vergilius' Aeneid, sång IX
v. 641, där det yttras av Apollo till Aeneas' son

Julus efter ett stordåd av denne. E.

r. 1 9 luvidia gloria comes (lat.) = avunden är ärans

följeslagare. Satsen återfinnes i Cornelius Nepos'

biografi över den atenske fältherren Chabrias. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 13: Bacchi Tempel

öpnat för Riddar=capitel . . . Barbara dag den 4

December 1770.

Följande partier av texten ha med säkerhet haft

sångmelodi:

»Rlöf och sal Är fatal.» (S. 98—99, 100.)

I BPA s. 82 står ovanför dikten: »Air: Tra-

vaillons, Travaillons de bon courage. » Denna visa

jämte melodi återfinnes i Dictionnaire lyrique portatif

ou choix des plus jolies ariettes, Paris 1769—71,

T. II, p. 214, där såsom källa anges »Ninette å la

cour» (jämför anteckning av Flodmark i ett exem-

plar av Carléns Bellmansupplaga, nu i K. B.).

Parodien Le Caprice amoureux ou Ninette å la

cour av Favart (Théåtre de M. Favart, Paris

1763— 72), musik av Duni, uppfördes i Paris

f. f. g. 12. 2. 1756 (se sid. 96). I denna pjäs före-

kommer visan såsom n:o 7 bland Ariettes de Ninette

å la cour (Théåtre de M. Favart, T. III).
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Mel., som icke särdeles villigt låter anpassa sig

till Bellmans text, är tryckt i musikbilagan. (I takt

5 är sista åttondelen, c, delad i två sextondelar,

h-c; i takt 8, i st. f. sista fjärdedelen, h, två

åttondelar, h-a; i takt 15 i st. f. fjärdedelen h

en åttondel och två sextondelar, h-a-g; i takt 24

punkterad fjärdedel plus åttondel i st. f. halvnot.

Melismerna äro föga i Bellmans anda men ha dock

bibehållits.

»Vij två vij streta.» (S. 101.) Vid denna

text anges i Gir såsom melodi »Menuette». När-

< mare uppgifter saknas.

»Vår himmel klarnar.» (S. 102.) Mel. ej

.bekant (säkerligen = föreg.).

»Å det är jag, Som natt och dag.» (S. 106
— 107.) Mel. ej bekant.

»J röda sken, J klara lågor. » (S. 1 09— 1 10.)

Mel. ej bekant.

»Systrar, höijen våra krantzar.» (S. 113
— 114.) Mel. ej bekant.

»Du Vinets Gud, ditt Tempel.» (S. 115.)

Mel. ej bekant.

»Porten öpnad står.» (S. 1 1 6.) I BPA s. 7

3

anges blott: »Air: -»; i Gir: » Vaudeville ».

Närmare uppgifter om musiken saknas.

»Bedröflig är den dag.» (S. 118— 119.)

Mel. ej bekant.

»Sjungom Bacchi Commendeurer! » (S. 124
— 125.) Mel. ej bekant. Jn.
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S. 127.

Bacchi Orden N:o 14. DGr 2 s. 85-110, Eht s.

67-82, Schgm s. 1 95-228, Vhw 7 s. 109-140. —
BHB IV s. 1-28, BFE s. 35-66.

Texten i BHB 1
står närmast Vhw ; ett par för-

ändringar, som avsett att göra framställningen mera

»passande», ha dock vidtagits för trycket (se textanm.

till s. 130 r. 12 och s. 148 r. 21, nedan s. 220
och s. 237). Mycket nära Vhw står Schgm; de

kunna sägas företräda samma version. Något längre

från Vhw stå DGr och Eht, dock sinsemellan

med smärre avvikelser; om dessa företräda en

tidigare eller senare avfattning än Schgm— Vhw, kan

f. n. ej med bestämdhet avgöras. — En jämförelse

mellan BHB:s tryck och handskrifterna visa, att i

det förra insmugit sig otvivelaktiga tryckfel — ett

och annat trol. beroende på skrivfel i det manuskript

som använts — ; dessa ha här rättats. En kom-

plettering i titeln samt ett par kompletteringar

beträffande angivande av instrumentljud ha även

gjorts. É.

r. 1 Ovanför själva titeln står i Eht: 'Sulpiti

fäst'. — r. 5-7 *vid . . . Constantinopel ej i BHB;
här insatt enl. Schgm. B.

I del III (s. 109 f.) av denna utgåva är meddelad

en dedikationsdikt av detta häroldskapitel, »Främst

bland Backi hjeltars flock». Adressaten var sanno-

likt Gustaf Mauritz Armfelt. Se f. ö. komm. till

denna dikt. E.

1 De i BHB vid vissa sångpartier givna melodihänvisningarna ej

tryckta i här föreliggande text. Jfr musikkommentaren

!
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r. 4 Sulpitii. dag. I den gamla almanackan bar den

20 april till in på 1770-talet mycket riktigt hel-

gonet Sulpitius' namn. S. var enligt legenden en

ung romare, som tillsammans med en annan ung

man, Servilianus, övergått till kristendomen och

avrättats under keisar Traianus' reo-ering. — Här

Samuel Olof Tilas. Miniatyr i SinebiychofFska samlingen,

Helsingfors.

ifrågavarande »häroldskapitel» synes stundom ha

gått under namnet Sulpitii fäst (se ovan textanm.

och den i del III tryckta dedikationsdikten till

Armfelt). E.

r. 6 Skalden Baron Samuel Olof Tilas (f. 1744)
var en nära vän till Bellman. Sedan han efter

avslutade studier i Uppsala 1763 kommit till

Stockholm, tjänstgjorde han där i diverse ämbets-
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verk, ungefär som Bellman. Han kom där också,

ut i det yppiga nöjesliv, som härskade under 1760-

talet, och synes haft sina vänner särskilt inom den

krets, som Elis Schröderheim var medelpunkten i

och som även Bellman hörde till. I sina visor och

skämtdikter från denna tid anslår T. ofta en bell-

mansk ton och upptar även bellmanska motiv —
när T:s dikter efter hans död skulle ges ut, bad

hans vän J. G. Oxenstierna, att man skulle låta

»af Bellmaniana så litet inflyta som möjligt är»

— det har t. o. m. hänt, att man tillskrivit honom
Bellmansdikter, liksom också ett omvänt förhållande

ägt rum. Till beskickningen i Constantinopel, varest

han i dec. 1770 utnämnts att vara kommissions-

sekreterare, avreste han i sällskap med likaledes

nyutnämnda sändebudet U. Celsing i juli 1771.

Redan d. 16 sept. 1772 dog han. (Om T. se

f. ö. O. Wieselgren i Samlaren 1908 s. 1 fT.)

Förutom den hyllning, som Bellman i här före-

liggande kväde ägnar T. (se texten, särskilt s. 143,

154), nämnes han åtminstone ännu en gång i B:s

diktning, nämligen i den senast från 1767 här-

rörande »När som du blir bjuden, så gäck i kalas»

(Carlén III s. 226), där det heter:

Och fäja din tallrik och tvätta ditt glas

och sjung dina visor af Bellman, Tilas! E.

128.

r. 3 kyrk-inspectoren,- härefter i T) Gr, Eht, Schgm:

'i Bohus län'. — r. 4 *I st. f. Commendeiiren och

står i denna och följande rader i BHB ett streck,

angivande .upprepning . från r. 3. — - 6 trä-
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gårds-mästaren; härefter i DGr, Eht, Schgm: 'på

Signil(d)sberg\ E.

r. 5 Meissner Oelheim med Oe, jfr textanm. till s. 34
r. 10, ovan s. 121.

r. 20 Näbba Lena. Om henne är intet bekant, lika

litet som om Lotta Ek och Cajsa Stina (r. 22).

r. 2 1 Ormens Pigor voro värdshusflickor hos trak-

tören Gabriel Orm och gåvo t. o. m. namn åt

hans rörelse, som ofta bytte lokal. Orm var av

gammal soldatsläkt, vars medlemmar hedrat sig som

karoliner. Fadern var fältväbel, och själv skickades

han tidigt till sjöss, men kom sedan i lära hos

»kungl. munkockarna», från vilka han fick ett för-

månligt lärobrev 1744. Han tjänade därefter som

kock hos herrskaper, bl. a. överståthållaren von

Lantingshausen, men, som han besviken klagade

över dessa inför magistraten 1752, ville de »i

stället för kockar, dem de hittills brukat, numera

antaga endast hushållerskor», och han kom därför

på idén att »hålla näring med mat och dricka åt

spisgäster», och så blev han borgare som traktör.

Han slog sig först ned i hörnet av Storkyrko-

brinken och Helvetesgränden, där han 1754 annon-

serade »spisning för hederligt folk emot billigt pris».

1762' innehade han källaren Altona vid Drottning-

gatan, och i oktober 1763 öppnade han spiskvar-

ter i guldsmeden Lampas hus, Västerlånggatan 1

.

Här eller kanske i Helvetesgränden, där Orm höll

till 1766, var det troligen som Bellman gjorde

hans bekantskap. Sedan hade han sitt värdshus vid

Norrbro och 1770 i hörnet av Myntgatan och
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Riddarhustorget, »hvarest man ackomoderar herr-

skaper och hederliga spisgäster vid slutet bord».

I oktober 1771 flyttade han till Gåsgränden, men
två år därefter blev han tvungen att göra cession

och avled f. ö. kort därefter. Han hade tydligen

lämnat för stor kredit åt fänrikar och kornetter,

som voro hans vanliga kunder, och han klagade

över »många olyckor och motgångar, som mig nu

i många år övergått, varibland långvariga sjuk-

domar» .
— Vad Ormens pigor beträffar, som

givit hans traktörsställen deras berömmelse, ha de

liksom lokalerna i hög grad växlat. 1755 hette

de Maja, Greta och Brita och höllo sig inom den

mera respektabla åldern 27-40 år. Sedermera fann

han det tydligen mera förmånligt att anlita en

yngre åldersklass. 1760 heta de Lisa, Greta och

Brita, 1765 Maja, Lisa och två st. Anna och

1770 Brita, Katarina och Margareta. Sn. — Mor
pä Gröna Lund, jfr anm. till s. 99 r. 9, ovan

s. 187 ff.

r. 22 Vem Devallskan är, torde knappast kunna

med säkerhet utredas. En person, som möjligen

är hon, omtalas i Södra förstads kämnärsrätts kri-

minalprotokoll för 1764 (Stadsark.). Där upp-

träder nämligen Elisabeth Dewall, hustru till över-

skepparen vid Kongl. Amiralitet Anders D., och

stämmer (

6
/§) ryske sångaren Kordouski (Kordoffski),

emedan han inte betalat sin hyra samt misshandlat

och okvädat henne, när hon krävde honom. Rätten

ansåg emellertid, att K. ej slagit och misshandlat

henne utan att det varit hon, som varit oförskämd.

Samtidigt hade emellertid en skomakare, hos vilken
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ryssen efter sin avflyttning från Dewalls bott, utverkat

genstämning på hustru Dewäll för att hon slagit

ut »afträdes orenlighet» på hans port och senare

hängt en del av ett as på portklappen, varjämte

hon vid förra tillfället lämnat kvar ett ytterst

mustigt paskill med för skomakaren och hela hans

hus högeligen kränkande beskyllningar. För detta

kunde hon dock mot sitt nekande inte fällas, men
för upphängningen av aset på portklappen dömdes

hon till 30 dir smt:s böter eller tolv dagars vatten

och bröd. E,

S. 129.

r. 1-2 Vhw': Trundman / slår Templets Portar opp.

— r. 10 *du ej i BHB men i samtl. hss
1

.
— r. 1 2

*D. C. ; BHB har här och på motsvarande ställe

i övriga strofer: 'da capo'. E.

r. 13 se hvar hon sitter— se, hur hon sitter där. E.

r. 1 5 A la Geneve var benämningen på en sorts

damhatt med stora brätten. — straperlor — broderi av

smala, rörformiga glaspärlor. — glitter = »af Mäs-

sing eller annan Metall tunnt slagne och ofta med
figurer stämplade Blan, til Comedianters och wilda

Qwinfolks sirat tjenlige. Det fördelas, i anseende

til färgen, i Guld- och Silfwerglitter — — och

är egenteligen en Niirnberger-wara, som Ryssar

och Spaniorer aldramäst tilhandla sig» (Orrelius

s. 130 f.). Se. A7
.

r. 20 sultan = plym eller uppsättning av plymer,

använd som hårprydnad. Ordet betecknade väl

1
I Eht saknas dock i stället ////.



220 Kommentar
S. 129.

ursprungligen ägretten på turbanen, som från den

orientaliska klädedräkten upptogs i den europeiska

under rokokon, men det fick med tiden en all-

männare betydelse. Sålunda kallades den under

Gustav III:s tid använda, raka, uppstående plymen

å militärhatten för sultan. I början och vid mitten

av 1800-talet förekom ordet sultan även i betydelsen

klänning eller kappa av visst snitt. Se.

S. 130.

r. 2 ^fladdrande (så samtl. hss) rättat från BHB:
'fladdranda'. — r. 9 den där koen; Eht: 'den prästin-

nan'. — r. 1 2 Kjortlarna; samtl. hss : 'böxorna'.

rosigt; DGr: 'stoppad'. E.

r. 10 paidnn (lågty., av fr. pavillon) == sänghimmel,

sängomhänge. N.
r. 1 1 chanonaisen (fr., stiftsfröken) = ett slags mössa,

som stiftsfröknarna brukade bära. N. — sköre=
»brändt linne, som tillförene användts i stället för

fnöske» (Dalin). E.

r. 1 2 Cattun (av arab. coton, bomull) = ett tunt

bomullstyg, vanligen med tryckt mönster. Under

1700-talet funnos ett stort antal kattunstryckerier i

Sverige. Stoffet vävdes också mestadels här i landet,

men en del importerades; de ostindiska kattunerna,

s. k. Guinees voro särskilt högt skattade. Kattunet

användes dels till varjehanda klädesplagg, såsom

klänningar, nattrockar, koftor, västar, tröjor etc,

dels till sängtäcken, sängomhängen, stolklädslar

o. s. v. Se.

r. 16 Räcker sig= sträcker på sig. E.
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S. 131.

r. 17
*

' Commendeimi ändrat från BHB: 'Commen-

deuren' i anslutning till rimmet. E.

r. 2 specialn, se anm. till s. 23 r. 12, ovan s. 104.

r. 3 /^m flfo grave = »Claretwin — — et slags

röd t Franskt win, som fås ifrån Bourdeaux»

(Orrelius s. 82). Detta vin kallas också pontac,

varav den 'åkta varan dock hade högre anseende.

Här torde namnet snarast beteckna bourdeauxviner i

allmänhet. — Bourgogne-vin, »et af de dyrbaraste

röda eller hwita Franska Winer. Det bästa

bourgognewin är dyrare, än Champagne. Det fås

ifrån Frankrike och Holland» (A. a. s. 50 f.). N.
r. 6 se stint ut= stirra, titta stint. E.

r. 7 actor = den som för talan mot tjänsteman

för tjänste-fel eller -försummelse. E.

r. 1 1 Astrilds bindel; Cupido framställdes i antiken

»antingen helt Blinder, eller Förbunden öfwer

ögonen» (Wennerdahl, Lexicon mythico-historicum,

Linköping 1748). E.

r. 27 pelise (fr. pelisse = päls), pälsbrämad dam-

kappa, ofta försedd med kapuschong, vanlig under

1700-talets senare hälft. N.

S. 132.

r. 2 skäms; samtl. hss: 'hut'. — r. 3 justicen; Eht:

'policen'. — r. 5 *hvarför rättat från BHB: 'hvar-

får\ — r. 16 *hon (så samtl. hss) ändrat från

BHB: 'han'. E.

r. 7 skiun-carpiis, se anm. till s. 1 7 r. 18, ovan

s. gg f. — posito (lat.) eg. = antaget att; låt oss

antaga...; 'kanske (också)'. E.
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r. 8 damast-kjol'= kjol af »Siden-Damast, Sericum

Dalmatinum, et af Silke tilwerkadt rosigt tyg, som

göres i China och Persien, Italien, Frankrike etc.

och tjenar egenteligen til kläddrägt för Fruntimmer»

(Orrelius s. 90). Mönstret var upphöjt »på Dama-
scenerwiset». N.
r. 1 2 pollett. Härmed avses den riksdagspollett, som

under ståndstiden vid början av en riksdag läm-

nades åt varje riksdagsman som ett bevis på hans

värdighet, v. Berco uppträdde ju på riksdagarna.

Jfr ovan s. ig. E.

r. 1 4 ängslig = som väcker ängslan, sorglig. E.

r. 17 Tvy töcken Sigurd Sven mot min Brijnilda

kämpar! Anspelning på Dalins sorgespel »Brynilda»,

uppfört första gången på Kungl. Svenska skåde-

platsen den 14 nov. 1738 och därefter många

gånger under frihetstiden. Ämnet är hämtat från

Volsungasagan: Sigurd Fafnesbane går i dramat

under namnet Sigurd Sven och Brynhild kallas

Brynilda. (Se f. ö. Lamm, Olof Dalin, 1908,

s. 288 ff.) Det torde knappast behöva anmärkas,

att v. Berco och Caj sa Stina ha mycket få be-

röringspunkter med Dalins hjälte och hjältinna. E.

r. 22 fräcka= dristiga, djärva. E.

. 133.

r. 12 tapp; DGr, Eht; 'topp'. E.

r. 8 hvars= vems. E.

r. 1 1 oljoträdets famn. Uttrycket kan knappast tolkas

annat än som en omskrivning för »vinfat». Den
följande raden bestyrker ytterligare denna förmodan,
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men något belägg för att dylika skulle ha tillverkats

speciellt av olivträ, har inte kunnat uppbringas i

tillgängliga källor. Ek är det vanligaste och mest

lämpliga materialet för 1 aggkärl till förvaring av

Glasformar för ljusstöpning. Nord. Museet.

flytande ämnen, men de flesta lövträslag äro använd-

bara för ändamålet. N. — drar == hämtar, får. E.

r. 1 5 qvarterstals ; 'qvårter' eller 'qvarteY = ^4 stop

= 0,325 1. E.

134.

r. 1 ljus, du i glasformen stöper. Ljusstöpningen till-

gick ju vanligen så, att veken neddoppades i den

— Bacchi Orden.
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smälta talgen, varefter den hängdes att stelna för

att sedan ånjo doppas, tills ljuset nått erforderlig

tjocklek. Finare ljus stöpes emellertid i formar,

vanligen av bleck men även av glas. N.
r. 8 silfverglitt, se anm. till s. 76 r.' 3, ovan s. 166.

r. 19 Confonium^= stråkharts. E.

r. 20 brasillie-träd = »et Färgeträd, så kalladt af

Landet Brasilien, efter det i förstone endast kom
ifrån denna ort; och det bästa Brasilieträd ännu fås

därstädes. Det är af flere slag, såsom: 1:0 Gulholtz

2:0 Blåholtz 3:0 Färnbock den

bästa och dyrbaraste; 4:0 Såpan eller Japanholtz

»

(Orrelius s. 54). N.

S. 135.

r. 7 kulings 'bukig', E.

r. 9 Rosendal. Där det kungliga lustslottet Rosen-

dal nu ligger på Djurgården, fanns åtminstone

sedan 1600-talet en lägenhet med namnet Rosen-

dal, belägen i en ganska sank dalsänka. Där blev

sedermera boställe för en djurgårdsvaktare eller

jägare, som liksom sina vederlikar hade krogrättig-

heter. Jägarbostället upplåts 1791 åt kammar-

junkaren Georg De Besche, och sedan Karl Johan

1 8 17 inköpt platsen för att där anlägga sitt lust-

slott, blev hela området alldeles omplanterat.

J. G. Carlén uppger, stödd på ett åsyna vittne,

i sin Bellmansupplaga (I s. 292), att krogen icke

legat vid jägarebostället, där det dock faktiskt

hållits utskänkning. Han beskriver stället sålunda:

»Der Framnäs nu är beläget, på udden till venster

om nedra Rosendals-vägen, låg fordom ett kruthus,
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hvars hvitglänsande massa i månskensqvällarna gaf

en särdeles vacker anblick utefter den lugna vatten-

spegeln; och ett par hundra alnar längre fram, på
en liten plan i berget till höger om samma väg,

befans bostaden för vaktmästaren, hvilken der som

hufvudnäring höll en temligen indrägtig krogrörelse.

Detta var den nu helt och hållet afglömda krogen

Rosendal. Benämningen uppkom troligen deraf att

här förbi gick närmaste farvägen till djurvaktare-

bostället af samma namn (nuvarande slottet Rosen-

dal). Lägenheten utgjordes, enligt hvad en 80-årig

sjöman berättat, 'af en lång byggnad med grästak

och i flygel två andra på tvären liksom en borg-

gård, med kägelbana och slänggunga, allt omslutet

af höga plank och rödmåladt — och två stora

bandhundar skällde ständigt vid porten'. Enär

platsen hörde, såsom än i dag, till landets juris-

diktion
1

och polisuppsigten då icke sträckte sig hit,

var här det egentliga tillhållet för den lägsta

dräggen i samhället: 'hit strömmade spelare, supare,

kopplare och alla slags kofsor och förde ett hiskligt

lefverne, så att det var riktig lifsfara, när det

skymt ner, att ge sig förbi der på den eländiga

vägen, som då knappt kunde kallas en väg'.

Också är det alltid vilda scener som Bellman fram-

ställer, då han till lokal väljer Rosendalskrogen.

»

I den Duwallska handskriften av Fredmans Epistlar

(K. B.) del 2 s. 1 finnes såsom överstycke en

teckning av Carl Gustaf Roos (vilken sedermera blev

officer på Dalregementet och omkr. 1787 utgav

ett planschverk, »Samling af svenska arméns uni-

1 Detta upphörde 1868.
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former»), som föreställer en krogscen utanför Rosen-

dal och som är rätt fantastisk (se bild). Längst

till vänster ser man krogbyggnaden med den ut-

hängande skylten, på vilken överst står »Gott öhl»

och nederst »Rosendal». Framför denna står den

ovan omtalade släneeungan. Sn.

v/kor pd^/r/ta/i/e/i ,

Scen från Rosendal. Överstycke i Duwallska handskriften (del 2)

av Fredmans Epistlar. Kungl. Bibi.

r. 1 o surtout= vanligen dubbelknäppt livrock med
stora slag, buren såväl av herrar som damer.

Plagget brukades vid denna tid även inom armén.

Se. JV. — ekorns-rumpor; ekorn äldre form för

'ekorre'. E.

r. 11 kittay = »ett chinesiskt, lärftaktigt silkes eller

bomullstyg i flera färjor. — — äfven chinesiskt

damast eller rull damast» (L. N. Synnerberg,

Svenskt Waru-Lexicon, Göteborg 1815, s. 179).



Kommentar 227

— regarns-strumpor == strumpor av »redigt och lång-

hårigt ullgarn», som kunde vara både färgat och

ofärs^at, tvinnat och otvinnat (Orrelius s. 305). N.

Ko lm ätargränden på 1850-talet. Efter Carlén.

r. 1 9 Kalmatar-grand är en kort och smal gränd

mellan Myntgatan och Västerlånggatan, där den

slutar i ett valv (se bild). Sitt namn har den av

en borgare från 1600-talet, Hans Kolmäter. Tidi-

gare hette den Johan sekreterares gränd. På Bell-

mans tid var den illa beryktad för sina krog-nästen,

bland dem det bekanta Wismar. Sn.
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r. 25 Tantalus kringhvälfva vattuhjulet. Att Tantalus

har något att göra med ett hjul känner ej den

antika mytologien. Däremot omtalas, hur en annan

dylik gestalt, Ixion, för sin kärlek till Hera straffades

med att fastbindas vid ett ständigt svängande, med
ormar besatt hjul. Möjligen beror Bellmans uttrycks-

sätt på en sammanblandning av detta
1

och den

bekanta uppgiften om Tantalus' straff att stå upp

till hakan i vatten men aldrig kunna släcka sin

törst, enär vattnet drog sig undan, då han sökte

dricka. E.

S. 136.

r. 4 klyft; DGr: 'stött'. — r. 6 föll; DGr, Eht:

'flög'.
-— r. 7 damp; Eht, Vhw: 'föll'; DGr: '.

. .

damp kull, och jag . . / — r. 13 bäst; samtl. hss:

'mäst'. — r. 22 polskor; DGr: 'presto'. — r. 23

*Meckels; BHB: 'M . . .Is'; namnet insatt enl. hss. E.

r. 1 Ordens-öl-credenzen, se anm. till s. 74 r. 25,

ovan s. 165.

r. 8 Tartarn. Tartara eller Tartaros var enl. den

grekiska mytologien eg. den längst ned belägna

delen av Hades, underjorden. Senare föreställde

man sig Tartaren framför allt som ett pinorum för

döda brottslingar. Ofta betecknar ordet endast under-

jorden i allmänhet — jfr att i detta antika helvete

uppträder Lucifer. E.

1
I W. A. Wennerdahls Lexicon mythicö-historicum (Linköping

1748), som Bellman kan ha läst, förklaras meningen med »Dickten
om Ixion» vara, »thet han (I.) hafwer wågat något försök med Juno,

och wardt therföre fördrefwen til Hispanien af Jupiter, at uti Plutonis

grufwor arbeta, och draga någon swår Wind (= vindspel) eller något
Hiul.»
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r. 19 Den (not-boken) står hos Liljans Mor. »Såsom

Trundman förut berättat, hade han 'supit opp'

eller pantsatt notboken i Kolmätaregränden. Detta

kunde icke hafva hindrat Liljans mor att utlösa

den och behålla den hemma hos sig» (Carlén). E.

r. 20 In folio (lat. folium == blad) ; största bok-

format, där arket är vikt endast en gång. — pärman

i äldre språk stundom förekommande form för

'pärmen'. E.

r. 24 oboe d'amour = hautbois d'amour (fr.), oboe

d'amore (it.). Detta instrument, som står en liten

ters under den vanliga oboen, kom i bruk på 1720-

talet. Den föll snart i glömska men har på senare

tid åter börjat användas i orkestermusiken (bl. a.

av R. Strauss). Jn.

r. 26 quillra — sakta klaga, kvida. — semi- (lat.)

= halv-. E.

r. 27 fuga är benämning på en av den polyfona

musikens förnämsta och mest invecklade former. Jn.

S. 137.

r. 15 Upkasta; DGr, Schgm, Vhw: 'upkastar'; Eht:

'Och kastar'. — r. 20 ritslagen; samtl. hss: 'op(p)-

slagen'. — r. 22 saknas i Vhw. — r. 232 choret

saknas i Vhw med cithra (r. 24) saknas i samtl.

hss. E.

r. 1 med hasso och secund. Basso = basstämman,

secund i detta fall antagligen = överstämman. Jn.
r. 4 Seigneur, se anm. till s. 46 r. 6, ovan s. 136.

r. 24 cithra, cittra, cister, ett knäppinstrument med
gripbräde, som står på gränsen mellan luta och
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gitarr. Det spelas med plektron, har flat botten och

corpus av päron- eller mandelform. Strängarna äro av

metall. De ledas över ett lågt stall och äro fästade

Bellmans cittra. Sign.: Matth. Pet. Kraft Kgl. Hof Instr. mak.
N:r 49. 1 78 1. Musikhistoriska museet, deponerad av Par Bricole.

nedtill i sargen. (Cittra kallas också ett liggande

stränginstrument utan gripbräde, men denna typ kan

här icke vara avsedd.) Redan under medeltiden före-
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Bellmans citrinchen. Tillhör Statens historiska museum, för närv.

deponerad i Teaterhistoriska museelf på Drottningholm.

kom cittra. Instrumentet blev vanligare först underD
loppet av 1700-talet och undanträngdes vid 1800-

talets början av gitarren. I Sverige var cittran rela-
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tivt sällsynt. Bellman ägde dock en cittra, byggd

av den kände lutmakaren M. P. Kraft. Det kan

tilläggas, att Bellman ocksä gärna spelade pä s. k.

citrinchen, en mindre, klockformig typ av cittra;

detta instrument hade han ärvt från sin farfar,

J. Arndt B. (Se bilder.) Jn.

S. 138.

r. 23 nota bene (lat.) = märk väl! E.

S. 139.

r. 20 *BHB saknar repristecken efter raden. Här
insatt enl. samtl. hss. Likaså s. 140 r. 6, där dock

endast DGr och Vhw har det. — r. 25 kolt;

DGr: 'dop'. E.

r. 25 dubbelt öhl, se anm. till s. 60 r. 19, ovan s. 149.

S. 140.

r. 2 svagöls ; DGr: 'halftömt'. — r. 6 Jfr anm.

till s. 139 r. 20. — r. 10 svimma, Bror, och; DGr,
Schgm: 'svimmar, dör och'; Eht: 'swimmar då jag';

Vhw: 'svimmar och jag'. — vidöppen; Eht: 'wid

wäggen'. E.

r. 1 1 ros-solis = » et helsosamt och wälsmakeligt

Brännwin, eller en angenäm liqveur, som af Örten

Drossera och andra starka kryddor tilredes på

Apotheken. Den bästa ifrån Turin och Montpellier

»

(Orrelius s. 313). Enligt den Handbok wid Bränn-

winsbränning och Destillering, som skaldens väninna

fru Carolina Weltzin år 1808 utgav, tillreddes

denna likör genom att diverse kryddor (kanel,
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anis, peppar etc.) lades i spiritus vini, varefter

blandningen fick stå i fjorton dagar; därpå tillsattes

en sirap av socker och rosenvatten, och sist färga-

des drycken med johannesört. Se. N.
r. 12 vidöppen — utsträckt på rygg. E.

r. 20 gjält; gäll har i äldre språk ofta en allmän-

nare betydelse än nu: ljudlig, kraftigt ljudande. E.

r. 22 lyran. I äldre tider var benämningen å musik-

instrumenten högst vacklande. Så användes namnet

lyra för instrument av väsentligt skilda typer. Här
är det väl fråga om en bondlira. Jfr anm. till

s. 11 r. 3, ovan s. g I'. Jn.

S. 141.

r. 1 sjunger och spelar saknas i samtl. hss. — r. 3

*Mirliton .://: ,- BHB har i denna rad: 'Mirliton,

Mirliton' men däremot r. 5, 11 och 13 'Mirli-

ton :,:'.
—

- r. 18 saknas i samtl. hss. I DGr står

i stället: 'Chorus'. E.

S. 142.

r. 8 rör; DGr: 'hör'. — r. 1 1 Vhw har tecken

för instrumentljud efter raden. — r. 1 5 *lall lall lalla

(så samtl. hss) ändrat från BHB: 'lalla'. E.

r. 4 bjärt= strålande, glänsande. E.

r. 5-6 .. . ad notandum,

Etjam obseruandum (lat.) = att märka (och)

även att iakttaga. E.

r. 1 3 En härhold. Uppenbarligen sjunges den föl-

jande sången delvis av härolden själv, dels av

några andra, vilka ha slutet på första strofen och

början på den följande. E.
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S. 143.

r. 4 glada; Vhw: 'klara'. — r. 8-9 BHB saknar

komma efter gömmes men har däremot i likhet

med Schgm sådant efter Lucidor\_s\. Den i här före-

liggande tryck begagnade interpunktionen, som

närmast överensstämmer med DGr och Vhw (dessa

ha dock tankstreck efter Lucidor[sJ) synes emellertid

vara att föredraga. — r. 9 Med; DGr: 'Som'.

*Lncidors (sä DGr, Eht, Schgm) ändrat från BHB:
'Lucidor'. — r. 26 Rensen; Eht: 'kära'.

r. 6 ömt = 'ljuvt'. — Jofurs. Isl. Jofur, 'hövding'

(eg. 'vildgalt'), begagnades av 1700-talets skalder

ofta som synonym för Jupiter. Bruket, som

förekom redan mot slutet av 1600-talet, kan ledas

tillbaka till några etymologiska spekulationer i O.

Rudbecks »Atland» (Kallstenius i Samlaren 1927,

s. 31 ff). E.

r. 9 Lasse Lucidor, den bekante karolinske vis-

diktaren Lars Johansson L. (f. 1638, d. 1674),

vilken med sin humoristiska livssyn och sin orgi-

astiska dryckeskult ansetts förebåda Bellman. Denne
har själv åtminstone en gång begagnat namnet

Lucidor som ett slags signatur, och det är därför

inte alldeles osannolikt, att han här anspelar på

sina egna visors popularitet; jfr även ovan om
Bellman och Tilas, s. 215 f. E.

r. 21 Ordens-carafin, se anm. till s. 35 r. 6, ovan

s. 122 f.

S. 144.

r. 17 *Haneli (så samtl. hss)\ BHB: H . . . 1\ E.
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r. 3 Patentet; patent eg. = öppet brev, kungörelse

i stort format med skrift eller tryck blott å ena

sidan. E.

r. 6 borickor=s.snoY. E.

r. 8 sjöskums-hufven, se anm. till s. 59 r. 16, ovan

s. 14.8. — mandelskaft = pipskaft av mandelträ,

vilket hade en angenäm lukt. ÄT.

r. 9 virginie-lukt. Tobaken från Virginia har, som

bekant, en utpräglat söt lukt. M.
r. 17 Casper Cristopher Haneli (f. 1746, auditör,

fältsekreterare, lagman på Gotland 1794, d. 1808)
var bekant för sina svassande och löjeväckande

anföranden på kungliga personers högtidsdagar, t. ex.

på drottning Lovisa Ulrikas födelsedag 1767 och

på Gustav III:s namnsdag 1772. Han tillhörde

de pekoralistiska »vältalare», som Stockholms-Posten

under sitt tidigare skede kritiserade och drev med.

(Sv. biografiskt lexikon, ny följd, V, 1863-64,

s. 69 f.; Ljunggren, Sv. vitterhetens häfder 1, 1873,

s. 161 ff.)

r. 27 kyparn Ede. Det fanns en vinhandlare Wil-

helm Ede, som 1770 (
l6

/2) inför Norra västra

kämnärsrätten (prot. i Stadsark.) klagade över att

en bonde kört omkull honom på Drottninggatan,

varigenom hans kapprock blivit sönderriven på ena

sidan. 1785 avled vinskänken Wilhelm Edes änka

Elisabeth Hofving, en krögerska. Sn. E.

S. 145.

r. 3 surrar; DGr, Eht: 'hurrar'. — r. 6 *tuktar

(så samtl. hss) ändrat från BHB: 'fuktar'. — r. 8

Häll (möjligen tryckfel i BHB); (DGr), Eht,
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Schgm: 'håll' ('halt'). tzo^A m; DGr: 'farväl'. —
r. 1 1 *o£Å saknas i Åffi? men finnes i samtl. hss. E.

r. 3 surrar= snurrar (surrande), 'svänger', 'viftar', i?,

r. 6 #/ö/) jfr anm. till s. 98 r. 3, ovan s. 186.

r. 26 ifortf pilträn, grät och tutor! Förmodligen en

anspelning pä den bekanta skildringen i Psaltaren

(Ps. 137) om Israels barn i den babyloniska

fångenskapen: »Wid the älfwer i Babel sate wi
och grete, tå wi på Zion tänkte. Wåra harpor

hängde wi på pilträ, som ther äro. » E.

S. 146.

r. 3 sen; DGr, Eht, Schgm: 'jämt'. E.

r. 3 vivere (lat.) = (att) leva. Friskt vivere == ett

lustigt och glättigt liv. E.

r. 4 cousiner. Ordet cousine begagnades under 1700-

talet ofta — flerstädes t. ex. i Fredmans Epistlar —
som tilltal till, stundom som här även om kvinn-

liga bekanta i allmänhet, oavsett släktskap. E.

r. 8 fyrtyg (ty. Feuerzeug) = elddon; i ett särskilt

fodral eller pung förvarades stål och flinta, stundom

även fnöske (se bild). E.

r. 14 altan — den upphöjda platsen för musiken. E.

r. 1 7 aquavit=»et kryddadt och såckradt Bränne-

vin. Fås gemenligen på Apotheken» (Orrelius

s. 14). N."

r. 22 målar'=, ger en bild av. E.

r. 25 Vinets Gud til hans behag= till vinets guds

behag. E.

r. 26 sprids = utsprider sig, strålar. E.
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Elddon (fyrtyg) med pung av vaxduk. Nord. Museet.

S. 147.

r. 14 *Sjung (så samtl. hss) ändrat från BHB:
'Spring'; *ring (så samtl. hss) ändrat från BHB:
'nig'. — r. 15 *Procession (så samtl. hss) ändrat

från BHB: 'Processionen', vilket bryter metern.

— r. 17-18 Vhw : Härholden med andra Division

af Capittlet: Jensen danssar frammanför. E.

S. 148.

r. 10 Aj &c; i samtl. hss angivas åtta 'aj'.
—

r. 11 DGr: Klunck med flaska. — r. 2 1 DGr,
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Schgm, Vhw : kyss'en i än'; Eht: wänder igien.

— r. 27 Klunk &c. Jfr ovan till r. 10! E.

r. 26 Vinets Gud til hans ära= till vinets gudso
ära.

149.

r. 7 g^r Ö/Wr; Eht: 'behöfwer'. '— r. 8 til häst

saknas i samtl. hss. — r. 1 1 b tumlar; Vhw: 'faller'.

— r. 18 a lat; samtl. hss: 'lät(t)'. BHBis form

möjligen tryckfel. — r. 27 b *förn ändrat frän

BHB: 'fö'rn'. E.

r. 3 Om Herman Advocat QAdvocaten Herrman r. 9)
haft nägon förebild i verkligheten är ej känt. E.

r. 5 pille, se anm. till s. 43 r. n, ovan s. JJJ.
r. 12 capriol (eg.) = bocksprång

;
'luftsprång'. E.

r. 17 b borickan eg. = åsnan; här om 'klövet',

'hästkraken'. E,

r. 21 a jus publicum (lat.) = statsrätt, offentlig rätt;

uttrycket avser här tydligen någon lagbok eller

juridisk utredning, som Herman läst i. E.

150.

r. ib morgons; samtl. hss: 'mårros'. — r. 5 b nu;

DGr, Eht: 'än\ — r. ip a Herrman; DGr:
'hjelten\ — r. 22 a ser på dej ; DGr: 'svarar ney\ E.

r. 1 b / morgons= i morse; jfr textanm. ovan. E.

r. 6 canaille — bataille trestavigt! Så även r. 8. E.

r. 1 2 a Jör= inför. E.
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r. 1 3 Themis var hos grekerna rättvisans gudinna

och med hennes thron och slott avses väl domstolar

i allmänhet, kanske framför allt de, som höllo till

i Stockholms rådhus, vilket på Bellmans tid liksom

ännu till sent i våra dagar var det vid Riddarhus-

torget belägna, av riksskattmästaren Gustav Bonde

uppförda palatset, vilket staden 1730 inköpt och

efter en del reparationer och inredningsarbeten 1732
kunde taga i besittning. E. B.

'Nyckelharpa från Häverö socken, Uppland. Nu i Nord. Museet.

r. 26 nyckel-harpa, ett allmogeinstrument (även

kallat nyckelgiga), som spelas med stråke och vars

strängar (liksom lirans, se s. gi) förkortas genom

en klaviatur, s. k. nycklar. Nyckelharpan har särskilt

i Sverige blivit populär. Den äldsta kända avbild-

ningen (från tiden omkr. 1500) finnes i Häverö

kyrka i Uppland. Under 1 700-talet användes nyckel-

harpan ofta som ackompanjemangsinstrument till

dans. Sedermera har den alltmer kommit ur bruk,

men vid 1800-talets slut förekom den ännu i Upp-

land. — kam. Genom att »blåsa på kam» kunna

som bekant toner åstadkommas, vilka uppstå i och

med att ett silkespapper, som spants över kammen,

kommer i svängning, jfn.

.
— Bacchi Orden.
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r. 26 b styckeskott— kanonskott. E.

r. 27 skallmeja, se anm. till s. 100 r. 24, ovan

s. 190.

S. 151.

r. 3 a Korss; I) Gr, Eht: 'Kom'. — r. 3-4 b ^ tung-

. spän; Eht: 'tungspänne', tungspän; DGr, Schgm,

Vhw: 'tungspän(n)'. Hss-formerna antyda, att Bell-

man använt någon form med -ä-; då emellertid

formen tungspän finns belagd på andra håll, har man
knappast rättighet att beteckna den som tryckfel.

— r. 5 b Min oxeltand föll ut; Eht: 'och axeln

går ur led'. — r. 25 *Pukor. Trompeter. ej i BHB.
Här insatt enl. Eht och Schgm. E.

r. 3 a saln sammandragen form för 'sadeln'. E.

r. 4 b tungspän= tungspenen; jfr textanm. ovan. E.

r. 5 a fataliemäl= mål, som skola avgöras inom

viss utsatt tid (fatalietid). E.

r. 7 a malcontanters svärm; malcontant — äldre fr.

malcontent = missnöjd; här = häcklare, ovän. E.

r. 14 Malvasier se anm. till s. 108 r. 1 5, ovan s. I gå.

r. 1 5 Danziger doppel-bier. Doppel-bier == dubbelt öl,

se anm. till s. 60 r. 19, ovan s. 14g. Danzig var

en berömd tillverkningsort för spirituösa drycker,

öl såväl som brännvin och liköfer. IV.

r. 16 röda kappa I annat sammanhang säger Carlén

(I s. 128): »jämte peruker utgjorde röda kappor

(scharlakans- eller purpurfärgade) den vanliga habiten

för 1750- och 6 o-talens tjenstemän. Hvita kappor
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brukades äfven, och detta mod bibehöll sig inpå

1780- och 90-talen.» Något belägg för dessa

Carléns uppgifter ha emellertid icke kunnat er-

hållas. N.
r. 2 2 nisk = nidsk, girig. E.

S. 152.

r. 14 *ltis (så samtl. hss) ändrat från BHB: 'lär'.—
• r. 26 . . . när . . .när . . . ; DGr, Eht, Schgm:

\ . . där . . . där . .
— r. 28 dimma; samtl. hss:

'drömmar'. E.

r. 4 i den skygd, som oljoträdet ger. Kanske en an-

spelning på att vinrankorna i sydligare länder plan-

teras, så att de få stöd av olivträd. E.

r. 20 gitter här väl lagstil, alltså = kan, förmår. E.

S. 153.

r. 1 *Solons (så DGr, Eht, Schgm) ändrat från

BHB: 'Solens' [!]. — r. 2 Ni; samtl. hss: 'nu.

— r. 3 han förstår; DGr: hör! han vet'. — r. 4

kommen ^f; DGr: 'komma vi'. — r. 14 I Vhw
står här tryckets r. 20. — r. 15 Efter denna följer

i Eht, Schgm, Vhw ännu en rad: 'Chorus: Tack
tack' etc. På samma sätt efter r. 21. — r. 20 I

Vhw står här tryckets r. 14. E.

r. 3' perfecto (lat.) = fullständigt, i grund. — jura

(lat.; plur. av j u s) = rätt
;
juridik. E.

r. 4 brandvagt, se anm. till s. 53 r. ii, ovan

s. 141.
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r. 5 trumfar = sIsly, dunkar. E.

r. 25 Sign Gott (jfr da. 'singot') förvrängning

av ty. 'segne Gott', alltså eg.— Gud signe (dig),

men senare == skål; uttrycket begagnades nämligen,

då man vid dryckesgillet lämnade den gemensamma
bägaren till sin granne.

r. 26 alt= slut. E.

S. 154.

r. 6 Vhw: '.
. . och intet angår eder'. — r. 1

2

*Titas insatt efter hss; i BHB står: 'X . s' — r. 13

*han sorgs (så samtl. hss) ändrat från BHB: 'hans

sorgs' — r. 1 5 vittra; D Gr: 'ädla'. E.

r. 2 silkesqvast kallades den boll eller vippa (van-

ligen av silkessammet eller skuret silke), varmed

pudret upphämtades ur dosan och ströddes i håret. N.
r. 6 Ej ägnar mitt beröm= det anstår ej mig att

berömma, nämligen hans glättighet i tal etc. r. 5 . E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 14: Bacchanaliskt

Härholds=capitel ... på Sulpitii dag den 20 April 1771.

Följande partier av texten ha med säkerhet haft

sångmelodi:

»Klappen med händren» (S. 129— 130).

Såsom melodi anges i BHB IV s. 4 (och av

Carlén) Bellmans »Hjelpen den lilla vackra foten».

Denna dikt (Carlén IV s. 405), vars musik icke med
absolut visshet är känd, avviker dock rätt avsevärt

i rytmiskt hänseende från »Klappen med händren».

I den sällskapet Par Bricole tillhöriga handskriften
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(se förordet till kommentaren, s. 7) återfinnes

»Hjelpen den lilla vackra foten» tillsammans med

en melodi, som möjligen kan vara identisk med

den Bellman använt. Sundström (a. uppsats s. 168)

anmärker: »Då . . . den i manuskriptet anförda

melodien — säkerligen en av de bästa i hela sam-

lingen — helt har tycke av Bellmanstidens musik,

kan man icke avvisa tanken på, att vi här just ha

den verkliga melodikällan till Carléns hänvisning.»

Ifrågavarande melodi, som kräver åtskilliga modi-

fikationer för att passa till »Klappen med håndren»,

lyder

:

A 1
Alleg-retto.

W 9 '
— ~i

mm
Fine.

«^ ^

»Säg hvems dyrkan gäller mer.» (S. 132

— 133.) Såsom melodi anges i BHB IV s. 8:

»å Vous dire chere Maman etc.» Event. har man

här att göra med en variant av den kända franska

visan »Ah, vous dirai-je, Maman», som finnes

upptagen i La clé du caveau (n:o 25), Chants et

chansons populaires de la France, Paris 1855,

T. III m. fl. samlingar. Melodien till »Ah, vous

dirai-je, Maman» har Mozart begagnat i ett varia-

tionsverk för klaver (Köchel 265). Den låter sig

utan svåriahet förena med Bellmans text:
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+hr^—

r

Säg hvei

-H
(US dyr-

P
kan gä 1 - 1 er mer, Bac- c]ms

¥ r r
som dig

j
jla- set ger El- ler

1 1 r r 1

Frö - jas fräc-ka

le -kar, r

it . . »

fär hon dig sin

4=
sva.

=f=
-ka ne -kar Af <

1 1 1

len

t r * •
1

°

saf-ten du här ser, Af den saf-ten du här ser?

Mel: La clé du caveau.

»Sådant öde är nu mitt.» (S. 134.) Enligt

BHB IV s. 9 sjöngs denna text till samma melodi

som »Flodens sorl och vädrens fläkt» (Bacchi Tempel
öpnadt vid en Hieltes död). Det mittersta motivet

(takt. 9— 13) av ifrågavarande melodi återfinnes

(Bagge, Anm.) i Dezédes 1
opéra-comique Julie, text

av Monvel (uppf. f. f. g. 25. 9. 1772 i Paris):

»Lison dormait dans un bocage» (2. akt., 1. scen.).

Dezédes melodi förekommer även i La clé du

caveau (n:o 368) och i Akerhjelms a. handskr.

saml. av contra- och långdansar (n:o 131). Mozart

har komponerat variationer för klaver (Köchel 264)
även över denna melodi.

Mel. (ur Drake) tryckt i musikbilagan. Den
har modifierats för att passa samman med texten.

I takt. 9— 12 ha vissa åttondelar uppdelats i

1 Dezede (född 1740, död 1792) komponerade ett flertal komiska
operor, vilka uppfördes i Paris.
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sextondelar; i takt 8 och 20 har melodiens sista

fjärdedel, a, upplösts i två åttondelar: a-flss.

»I qvinnor — Prästinnor» (S. 137— 138).

Mel. ej bekant.

(»Ty jag har supit.» (S. 139.)

{»Aldrig jag smakat.» (S. 140.)

Uppslaget till melodien, som är tryckt i BHB
IV 1

, återfinnes (Bagge, Anm.) i början av

Pergolesis berömda buffa-opera La serva padrona,

text av J.-A. Nelli (uppf. f. f. g. i Neapel 173

1

och i Paris 4. 10. 1746 i Théåtre-Italien).

Mel. (ur BHB, harmoniserad av Drake) tryckt

i musikbilagan.

»Du vinpräss, med din kraft.» (S. 138.)

På vilken melodi denna text »gnolande» lästes

är ej bekant.

»Klang! jag stämma vil min lyra.» (S. 141— 142.) Såsom melodi anges i BHB IV s. 16

»All min eld af din upplifvas, onda ögon til

förtret etc. » Närmare uppgifter saknas.

»Hurra, hurra, hurra! Jensen.» (S. 141—
142.) Enligt Drake (Anm.) är melodien, som i

BHB IV är tryckt med beteckningen Polon[äs],

en svensk nationalmelodi, hos Bagge (Anm.) när-

mare specificerad såsom polska.

Mel. (ur BHB, harm. av Drake) tryckt i musik-

bilagan.

»Hurra cammerater, lallilla.» (S. 142.)

Mel. ej bekant.

1
Alla de i denna del av BHB förekommande melodierna sakna

där både text och ackompanjemang.
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»Nu Templets rymder stråla.» (S. 145.)

Melodien förekommer i BHB IV. Ursprunget ej

bekant.

Mel. (ur BHB, harm. av Drake) tryckt i musik-

bilagan. Takt 10 förekommer ej i BHB; takt 13:

fjärdedel plus två åttondelar (g) vid ordet »sky-

arnas».

»Prästinnors helga tropp!» (S. 146— 147.)

Mel. ej bekant.

»Si på Jensen, Hur han slänger armarna!»

(S. 147— 148.) Melodien, som finnes i BHB V
är (Bagge, Anm.) egentligen en engelsk national-

melodi, vilken förekommer i A collection of national

english airs, ed. by W. Chappell, I n:o 181; II,

s. 240: »Jackas the sad or the college Hornpipe.

»

Hos Bellman är melodien något modifierad. I Sverige

har melodien (Bagge, Handskr. anteckn.) på senare

tider tryckts i sättning för piano under titeln Sailor

Boy's Polka.

Mel. (ur BHB, harm. av Drake) tryckt i

musikbilagan. Triolerna i takt 1, 3 och 5 före-

komma ej i BHB men äro nödvändiga på grund av

texten. I takt 6 har ett d, i takt 7 ett a uppdelats

i två 3 2 -delar ; i takt 9 har ett a, i takt 1 1 ett

d, i takt 13 ett e och i takt 17 ett a delats i

två sextondelar.

»Hej, hej [etc] hålt rid.» — »Pro, pro

[etc] min corpus tumlar af.» (S. 149— 1 5 ii)

Mel. ej bekant.

»Bacchus, du vår hälsa vårdar.» (S. 153.)

Denna text sjöngs (BHB IV s. 27) på samma

melodi som Fr. Sg. N:o 6 1

.
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Flodmark (B. u. s. 103) påvisar, att denna

melodi förekommer såsom slutrondo i sångspelet

Annette et Lubin (se ovan s. 150), grevens kuplett

»Lubin aime sa bergére» (avtryckt i Flodmark,

a. a.). Endast första reprisen hos Bellman är lik

originalet, varemot det övriga helt avviker. En
i BPA s. 108 meddelad variant utgör en för-

medlingslänk mellan originalmelodien och den

slutliga utformningen. Motivet till första reprisen

av ifrågavarande Bellmansmelodi torde även kunna

spåras i Mourets La Provencale, nouvelle entrée

ajoutée aux Festes de Thalie (uppf. i Paris 1722),

Entrée des Matelots (3. och 4. scen.) och (se

Bagge, Handskr. anteckn.) i Rose et Colas av

Monsigny 1

, text av Sedaine (uppf. i Paris f. f. g.

8. 3. 1764; i Stockholm f. f. g. 21. 6. 1790 på
Munkbroteatern under titel Clas och Lotta, imit.

av C. Stenborg), La M ere Bobie: »La sagesse est

un trésor» (2. scen.).

Envallsson har (Flodmark, a. a.) använt melo-

dien — i samma form som Blaise i Annette et

Lubin — uti Iphigenie den Andra eller De gamla

Grekiska Historierna
2

(uppf. i Stockholm f. f. g.

på teatern i Arsenalen 25. 2. 1800; handskr. part.

i K. t:s bibi.), en tartar: »Skal man utan flickor

dansa.» (1. akt., 4. scen.); Ton i den tryckta

texten: »Ah, il n'est point de fete», d. v. s. re-

frängen i grevens kuplett. Enl. samme förf. (a. a.)

har melodien också upptagits i Envallssons Sven
1 P. A. Monsigny (född 1729, död 18 17), kallad »Frankrikes

Sacchini», verkade huvudsakligen i Paris och blev mycket populäT
— ej minst i Sverige — med sina komiska operor.

2
Imit. efter Favarts och Voisenons La petite Iphigenie.
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och Maja eller Kärleken på landsbygden 1

(uppf.

i Stockholm f. f. g. ii. 3. 1789 på Munkbro-

teatern; musiken ej anträffad). I denna pjäs upp-

gives i 2. akt., 7. scen. vid växelsången »Nå! Till

sängs du ren bordt vara», som ton: »Lubin Er
till bröllops bjuder etc.» Dessa ord förekomma i

slutet av det franska stycket, i samma scen som

grevens kuplett, och sjöngos med säkerhet till

samma melodi som denna.

Mel. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan. (I takt

6 ha inlagts fyra fjärdedelar i st. f. en punkterad

fjärdedel plus en åttondel.) jfrt.

S. 155.

Bacchi Orden N:o 15. DGr 4 s. 1 44-1 81, Eht s.

38-57, Esr (egh.), Schgm s. 1-39 (egh. änd-

ringar), Vhw 5 : fjärde pagineringen s. 1-28, Vhw 7

s. 141-178. — BFE s. 67-98, FHS s. 135-180.

Av handskrifterna är DGr en avskrift av den, som

legat till grund för föreliggande tryck, Esr, och de

avvikelser, som förekomma i den förra, äro alltså

skrivfel; någon hänsyn till dem har därför här ej

tagits. Övriga hss företräda alla tidigare versioner

än den som finns i Esr. Möjligen är av dessa

Ehtis text senare än de andras. Vad Schgm angår,

finnas i denna, som ovan angivits, egenhändiga

ändringar av skalden, vilka i stort antal samman-

falla med texten i Esr. Kanske hade Bellman,

när han renskrev dikten i denna samling, • den

ändrade texten i Schgm till förlaga. — BEEis av-

1
Imit, efter Les Amours d'été av Piis och Barré.
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fattning, som står närmast Ehtis, är så korrumperad,

att den icke kan ge några säkra bidrag till diktens

texthistoria; några varianter ur den ha därför här

ej medtagits. Texten i FHS är en sammanarbetning

av Schgmis version och en annan, som vederbörande

utgivare haft till förfogande i en nu icke känd

samling (»fyra volymer i Quart, innehållande

skaldestycken af åtskilliga författare, men mest av

Be 11man»). Ur den senare är tydligen det större

parti, som ej förekommer i någon här nyttjad hs

(se nedan s. 26g f.). Vissa omständigheter tyda på,

att denna version är senare än Esns.

r. 2-4 *sjette gängen / firad / 177
1

'
, den 4 October.

Såväl beträffande vilken gång i ordningen denna

fest firats, som angående när den firats finnas olika

uppgifter: Esr: '3. gången firad 1771 d[en] 4 Octob.'

Eht: 'Femte gången firad d: 4. December 177 1\

Schgm: 'femte gången firad d: 4. oct: 1 771 'men
i registret till samma hs: 'firad den 4. Dec: 1771'.

Vhw J: 'firad Den 15 Maij : Anno 1773'. Vhw 5
har ej något samtida angivande av ordningsföljd

eller tid för firande. — FHS: 'femte gången firad

den 4 December 1771', men enl. Varianter i

samma arbete hade den nu okända hs, varom ovan

talats: 'sjette gången firad'.

Med hänsyn till att Bacchi Tempel enligt Bell-

mans egenhändiga hss öppnats för riddarkapitel

fjärde gången 1769 och femte gången 1770 (jfr

texten s. 63 och s. 97 samt komm. därtill) har

den sist nämnda uppgiften här införts i texten,

såsom också skett i SU och senare upplagor. —
Däremot har Esns uppgift om tidpunkten bibe-
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hållits. Förmodligen härstammar den från Schgm

;

att den där möjligen är en misskrivning antyds av

uppgiften i registret till denna hs. Dateringen i

Vhw / kan bero på att dikten ånyo föredragits

vid där angiven tidpunkt. E.

S. 156.

r. i fT. Personer. Bland »närvarande i Capittlet»

upptagas i Vhw 7 utom de i Esr (och alltså i

texten) nämnda 1 även 'Fodermasken och Riddaren

Öhman, 'Pukslagaren pro Tempore Fader Movitz'
och 'Ordens Klockaren och Riddaren Trundman'. E.

S. 157.

r. 5 svarta; Eht: 'stora'. — r. 8 darrar i Schgm

ändrat från 'dantsar'; så Vhw 7. — r. 10 *Klunck,

klunck, klunck; i Esr står: 'Klunck, k—- k— .

—
r. 14 Hola; Vhw 7: 'Men hollt'. — r. 20 blixt;

Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw 7: Vagn'. E.

r. 3 Jophur, se anm. till s. 143 r. 6, ovan s. 234.

r. 5 paulun, se anm. till s. 130 r. 10, ovan s. 220;

här om Charons båt eller färja. Förmodligen tänker

sig skalden seglen
2

på denna som en motsvarighet

till de stora draperade sparlakanen på de rikt ut-

rustade sängarna. Jfr Fr. Ep. N:o 79 på samma
sätt: »Kolsvarta Lik-paulunen » om Charons far-

kost. E.

1 Gåse kallas i Vhw 7 'Ordens Organisten och Riddaren G'.
2 Enligt antik föreställning var Charons farkost ej utrustad med

segel. Hur Bellman föreställt sig saken, är något osäkert — här i texten

heter det emellertid, att Charon ror sin paulun. Möjligen avses därför

inte segel utan någon slags Överbyggnad.
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r. 9 nedbugnar= böjer (ned). E.

r. 18 ratipass; »r. eller raptipass [sä Schgm,

Vhw 5, Vhw 7]: i rappet, gesvindt » (Carlén). E.

158.

r. 4-5 Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw J : \ . . boutelje

och hwar som korken sitter'. — r. 23 tack i

Schgm ändr. fr. pris' ; sä Eht, Vhw 5. E.

r. 2' skjul. Ordet har stundom i äldre tid, liksom

ännu i vissa dialekter, en mera allmän betydelse:

'ställe, där man söker skydd'. E.

r. 26 Courage trestavigt!

159.

r. 2 ff. Kosteligt väder/ etc. finns som självständig

dikt i Rsl 3 s. 140. -— r. 6 Vhw 5, Vhw 7:

Hur härligt. . .
— r. 9 vore; Eht: Yägna'.

r. 14 slott; Vhw J : 'Templets'.

r. 18 sincellera (vanl. sinselera) — 'pinka'. E.

r. 22 Ungerskt vin, »hwaribland Tokajerwinet är

af alla det bästa och dyrbaraste» (Orrelius,

s. 445). — Madera »et på Portugisiska Öen
Madera wäxande skönt win, dock sämre än det

Canariska, är twåhanda: Det ena hwitt och mycket

sött; det andra rödt och ganska starkt. Detta win,

som är mycket godt och helsosamt, när det är 2

eller 3 år gammalt, upköpes af Engelsmän och

Holländare, til deras Wästindiska Coloniers behof.

Det kan förskrifwas ifrån Lissabon» (A. a. s.

226). N.
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r 23 Mendiska vin — ett under antiken berömt vin

från staden Mendes i Macedonien. N.

S. 160.

r. 8 för kvar liten; Vhw 7: 'Du lilla'. — r. 1 o

sitt; Vhw 7: 'dit'; mig saknas i Vhw 7.
—

r. 13 Mig; Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw 7: 'Nog'.

— r. 1 5 i Schgm ändrat från: '.
. . syns, långt bort

långt från de synas' (så Eht, Vhw 5; Vhw 7: \ . .

långt bortt — långt bortt de . . .'). — r. 25 värt

i Schgm ändrat från: 'mitt' (så övriga hss). E.

r. 1 Cousiner, jfr anm. till s. 146 r. 4, ovan s. 2j6.

r. 4 bål= 'duktig', 'rejäl'. E.

r. 8-1 1 Skal för kvar liten myra etc. Till att sätta

smak på brännvinet användes på 1700-talet bland

allting annat också myrstack, som ansågs vara

»ganska nyttigt att lägga uti klarpannan i påse,

men icke den tiden, då Myrorna hafwa ägg»

(F. J. von Åken, Kort Afhandling om Bränneri-

Redskap och Bränwins-Tilwerkning, Örebro 1788,

s. 29). Se.

r. 1 4 alt= slut. E.

r. 1 7 f. Min sann har detta rägn var landtman

nog förfölgdi etc. Tydligen hade orsaken till

missväxten 1771 (jfr anm. till s. 176 r. 8, nedan

s. 26f) varit ett ymnigt regnande. E.

S. 161.

r. 3 lek i Schgm ändrat från: 'swek' (så Vhw 5,

Vhw 7). — r. 9 hvalf i Schgm ändrat från 'fäldt'.

— r. 18 uråldrig i Schgm ändrat från: 'så åldrig'

(så Eht, Vhw 5, Vhw 7). — r. 19 lindad kring
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i Schgm ändrat från: 'wäl
1

beprydd' (så övriga

hss). — r. 2 1 i Schgm ändrad från: 'hör jag

Philemons sång och ser des låga hydda' (så övriga

hss). — r. 24 Gudar, ach tillskrivet i Schgm,

saknas i övriga hss. E.

r. 4 strimmar= glänsa . E.

r. 5 gröna rymden ung. = 'fälten med grönt gräs'. E.

r. 6 vällust, se anm. till s. 21 r. 5, ovan s. 102.

r. 7 strödda = (med blommor o. dyl.) beströdda. E.

r. 1 1 ^ow under ögats ro gör efftertanckan spridd

ung. = 'som, under det att ögat har glädje därav,

skingrar tankarna' eller 'som skänker ögat glädje

och sinnet förströelse'.

r. 21 Philemons sting och Bauci [!] laga hydda. Här
anspelas på den bl. a. av Ovidius (Metamorfoserna,

bok 8 v. 626 ff.) berättade sagan om Philemon

och hans hustru Baucis, som, när andra äro ogäst-

vänliga, mottaga två av gudarna i sin enkla boning,

till tack därför räddas undan en översvämning och

sedermera få sin önskan att dö samtidigt upp-

fylld. E.

r. 2 3 Tantalus utsträckt emot sitt vattenhjul . . . Jfr

anm. till s. 135 r. 25, ovan s. 228.

S. 162.

r. 2 svarta robderong. Enl. Varianter i FHS
(s. 206) har Bellman själv i ngn hs: 'Platskans

2

1 Ändrat till 'rikt', som därefter strukits.
2

Platskan var en känd kopplerska i Stockholm. Hon hette egent-

ligen som flicka Helena Fahlberg men kallade sig helst, även sedan
hon 1757 blivit gift med en grenadjärsergeant Cretzmer, Lovisa von
Plat(en), varav det öknamn, hon vanligen går under. Hon dog 1785,
då Bellman skrev en dikt Över henne: »Vivat, klang, min vackra
gumma!» (Carlén III s. 315). E.
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robderong' (så SU och senare upplagor). — r. 5 i

Schgm ändrad från: \ . . hon — jag hör en röst

så fin' (så övriga hss). — r. 6 hon ropar i Schgm

ändrat från: 'Hvem ropar' (så övriga hss).
—

r. 19 flink i Esr ändrat från: 'sund'. — r. 20

rucklar i Schgm ändrat från: 'super' (så övriga hss). E.

r. 1 Fruu Wickman. En Anna Christina W. an-

klagades 1767 (
24

/2) av sin man murargesällen

Nils Brunholm för äktenskapsbrott med en officer.

Hon var då 42 år och på nittonde året gift.

I polisens diarium för 1782 finnes om en skräddar-

änka Anna Catharina W. antecknat, att hon håller

hembryggt dricka till salu. Om den av Bellman
nämnda fru W. är någon av de här nämnda är

osäkert. E. — stubb = underkjol. E.

r. 2 Beckmanskan är möjligen identisk med kröger-

skan Beckman, som 1767 (3 okt.) stod anklagad

för »otidigt salu» enligt polisens diarium (Stads-

arkivet). Sannolikt är hon densamma som tidigare

hetat Juliana Bergman, blivit omgift (Lundberg

s. 132) och var svårmor till den i Bacchi Orden

ofta figurerande hovpukaren Stendecker. Sn. E.

r. 2 robderong= roberonde, till damdräkten hörande

plagg i form av en kring livet åtsittande rock,

nedtill vid och omslutande styvkjorteln så när

som på en öppning mitt fram samt vanligen

draperad å denna (se bild). Se. N.
r. 4 Chignongen. Om chignon se anm. till s. 56 r.

21, ovan s. 144. — solhatten = »et slags Fruntim-

mershattar af halm förfärdigade. De bästa och

vackraste fås ifrån Italien» (Orrelius s. 363).



Roberonde med kjortel av blåvitt, brocherat siden, buren 1765 av
grevinna A. C. Bonde, f. Fleming. (Ur S. Strömbom, Svenska porträtt

från tiden 1700— 1850, Sthlm 19 19.)

36 — Bacchi Orden.
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Dylika hattar importerades även från England. Se.

r. 10 Pro primo . . . pro secnndo (lat.) = för det

första . . . för det andra. E.

S. 163.

r. 7 bägarn tom; Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw J:

'b'ågar(e)n'. — r. 23 Floras i Schgm ändrat från

'ingen' (så övriga hss). — r. 24 i Schgm ändrad

från: 'men trängtar liksom jag till Yxsmedsgränd

tilbaka' (så övriga hss). E.

r. 2 spiut torde avse något mindre hugg- eller stick-

vapen. E.

r. 24 Txsmeds-gränd går mellan Stora Nygatan och

Västerlånggatan, där den börjar under ett valv.

Sitt namn har den av en bryggare Jöran med ett

binamn, som vanligen skrevs Yskemes. Denne levde

omkr. år 1600 och ägde här hus. I folkmunnen

har hans namn förvridits till Yxsmed. För namnet

Yskemes har man sökt en etymologisk förklaring i

en estnisk ordsammansättning »öitsi-mees », som be-

tyder nattväktare (Wrangel, Stockholmiana I—IV
s. 80). Sn.

S. 164.

r. 6 vräks; Schgm, Vhw 5.- 'wäcks\ — r. 1

2

rådd; Vhw 5, Vhw J: 'rädd'; över ordet står i

Eht: 'nöjd'. E.

r. 3 klot = klotblixtar (?). E.

r. 1 2 Norström. Sjötullsbesökaren Erik Nordström,

Ulla Winblads triviale och satyriske make, kom från
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ett ganska gott borgarhem. Han var född 1745.
Fadern, trädgårdsmästaren Erik Nordström 1769),
ägde den stora trädgärd vid Hammarby, som

kallades Faggens eller Nordströms trädgård, och

där bedrev han även värdshusrörelse. Egendomen
gick på auktion efter faderns död. Ullas man ägnade

sig först åt sjömansyrket innan han 1771 som

extra sjötullsbesökare slog sig ned på landbacken.

»Då mannen är nykter, har hon icke att klaga

på honom, men då han blir drucken, är han ganska

svår och elak», förklarade hans hustru om honom
inför Norrköpings kämnersrätt 1771 9

'/'9. Han fick

ett ganska ynkligt slut. Han avled 1781 21
16 i

»fiäckfeber» i Norrköpings arrestrum, där han legat

sjuk i åtta dagar, och tulldirektionen beviljade

nådigt Ulla Winblad den vanliga begravnings-

kostnaden efter mannen. Sn. — rädd = hävdad,

havande. E.

r. 19 friskt flörihus »friskt eller flinkt floribus

= hej lustigt, i sus och dus (som om hvar dag

vore den sista)» (Carlén). E.

r. 26-27 bagage = byke, patrask. E.

S. 165.

r. 10. Ordens-peruqueu, se anm. till s. 4 r. 19,

ovan s. 78.

r. 1 3 capriol eg. = bocksprång; danssprång. E.

r. 21 sta en drill utur den Tyska claven. Uttrycket

tyska claven avser förmodligen vanlig violin-

klav (G-klav på andra linjen). Att termen på 1700-

talet hade denna betydelse kan anses tämligen

säkert; i ett ex. av Campras opera Tancrede (part.
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I: 2, K. M. A:s bibi.) påträffas anteckningen »Tysk

claven » ovanför en handskriven notrad med vanlig

violinklav. G-klav på första linjen kallades all-

mänt för »fransk violinklav». Jn.

S. 166.

r. 8 störar, ris i Schgm ändrat från: 'granar, skog'

(så övriga hss). — r. 9 Fös; Vhw 5: 'Föhr'; Vhw 7:

'kiöV. — r. 14 Vhw 5, Vhw J: V. . ej, spring

hurtigt liksom Rehnen'; lopp i Schgm ändrat från:

'spring' (så Eht). — r. 1 7 Smälpiskor
1

; Kht,

Vhw 5, Vhw J: 'smäll(-)piskan'; Schgm: 'smäl-

piska\ — r. 20 Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw J: . .

på — hör ni hur piskan . . / — r. 21 hola, holal

;

i Schgm har ursprungl. stått: 'stå rätta Er' (så

övriga hss), men detta har strukits och i stället

har angivits instrumentljud, förmodligen trumpet-

stötar. — r. 22 Bon i Schgm ändrat från: Till'

(så Vhw 5, Vhw 7). E.

r. 4 pille, se anm. till s. 43 r. 11, ovan s. IJJ.

r. 9 med = jämte. — klöf, se anm. till s. 98 r. 3,

ovan s. 186. E.

r. 15 tätt ='med korta steg'. E.

r. 18 patent, se anm. till s. 144 r. 3, ovan s. 235.

r. 19 Apollos värckgesäller; »Verk gesäll. Gesäll,

som på en verkstad företräder mästarens ställe»

(Dalin). E.

r. 22 Cousine, jfr anm. till s. 146 r. 4, ovan s. 236.

r. 23 sä struken, stänkt och fin syftar givetvis på

Prästinnans dräkt. E.

1 Ordet är i Esr otydligt skrivet.



Kommentar 259

5. 167.

r. 13 Eht: 'Syns Slöijan öfweralt bad . . /; framtill,

Schgm, Vhw 5, Vhw J: 'baktill\ — r. 14 sträcks

i Schgm ändrat från: 'sträckt' (så Vhw 5); Vhw f:

'krökt'. — r 25 ögna i Schgm ändrat från: 'titta'

(så övriga hss). E.

r. 5 trässar== trotsar. E.

r. 7 Petter Bredström, »till karakteren afskedad tull-

förvaltare i Nådendal och på tredje året enklinge»,

är en fingerad författare i Bellmans skämtskrift

»Hwad behagas?» (1781, se n:o 1). Sn.

S. 168.

r. 5-6 i Esr ändrade från: 'men dit jag pekar!

där! — jag stötte ena tån / emot Dianas bild där

bortnas wid Berceaun.' — r. 6 stötte ena tan; Eht:

'sprang liksom ett fån'. E.

r. 4 täpter rimmar på effter (r. 3) och bör således

haft dialektiskt uttal med -f- för -p-. E.

r. 5 bortnas= borta. E.

r. 21 vällust, se anm. till s. 21 r. 5, ovan s. 102.

S. 169.

r. 25 mig? — men; Eht, Schgm, Vhiv 5, Vhw 7:

'mig opp'. E.

r. 11 updagar= låter se ?
visar. E.

S. 170,

r. 4 mon Dieu! i Schgm ändrat från: 'minsann' (så

övriga hss). — r. 7 tilltijgad; EHS: 'tillpyntad'.
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— r. 10 i Schgm ändrad från: 'Kom intet åt mitt ur

och mina Engageanter'
1

(så övriga hss). — r. 1

2

Gudar, ach! i Schgm ändrat från: 'trösta mej' (så

övriga hss). — r. 1 5 brunst bland; Eht: 'eld med'.

— r. 23-24 skulle enL Schgmis ursprungliga fatt-

ning, vilken dock ändrats av Bellman, vara en

replik av Ulla Winblad. — r. 25 silfver-lamm i

Schgm ändrat från lilla lam' (så övriga hss). B.

r. 6 noppkins-kjol. Nopkin, nopken, nopgen — ett

lätt linne- eller bomullstyg, ursprungligen från

Kina. Enligt Linnés Wästgöta Resa vävdes nopkin

i Alingsås 1746. Stoffet var billigt och användes

till varjehanda klädesplagg, såsom livstycken,

kjolar, mössor etc. Se.

r. 9 galanter = snäll, hygglig. E.

r. 10 engrageanter
2
, engageanter= garnering av linne

eller spetsar, nedhängande från underärmen på dam-

dräkten. De hade kommit i bruk i Frankrike vid

1600-talets slut och bibehöllo sig ungefär ett sekel.

Även i vårt land utvecklades en stor lyx i denna

dräktdetalj, särskilt vid 1700-talets mitt. De i över-
j

flödsförordningarna upprepade gånger (bl. a. 20 jan.

1746 och 26 juni 1766) inryckta förbuden mot att 1

bära »tråd- och silkesspetsar öfwer en tums bredd» I

synas icke ha länt till synnerlig efterföljd. Se. I

r. 1 4 Maija-Lisor. Ett bekant kaffehus i Staden mellan I

broarna var på Bellmans tid Maria Elisabeth Borg- i

mans, efter ägarinnans förnamn blott kallat Maja- I

1 Ändringen i Schgm är dock möjl.: 'nå kasta eij', alltså icke I

som Esr har: 'Nå krossa eij'.

2 Denna form troligen en felskrivning av Bellman.



Porträtt av drottning Lovisa Ulrika med engageanter och girandoll
målat av Lorens Pasch d. y. 1768. Tullgarns slott.
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Lisas, sedermera »f. d. Maja-Lisas». Namnet synes

ha slagit an, ty innehavarinnorna av kaffehus kallades

ofta »Maja-Lisa», även om de hade andra namn
(se Claes Lundin, S:t Eriks årsbok 1903, s. 54).

Åtskilliga kaffehus fingo redan på Bellmans tid ett

mindre gott rykte och därmed , också deras inne-

havarinnors nom de guerre. Benämningen kaffehus

kom också ur bruk fram på 1800-talet, och dess

dåliga betydelse torde nu vara helt bortglömd i

den stockholmska lokaltraditionen. Ännu för blott

omkr. 20 år sedan kunde dock undertecknad kon-

statera, att minnet av ordets på sista tiden dåliga

klang hållit sig kvar i en liten avlägsen landsorts-

stad. Redan vid föreliggande dikts tillkomst, d. v. s.

år 1 77 1, tycks sålunda uttrycket »Maja-Lisor»

fått sin mindre trevliga bibetydelse. B.

. 171.

r. 14 fylla; Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw 7: 'hvälfva'.

— r. 16-17 Trundman klämtar i Schgm ändrat från:

'mån det klämtar?' (så övriga hss). — r. 18 i Schgm

ändrad från: jag tycker klockan . . / (så Eht,
\

Vhw 5, Vhw 7) till: 'mig tyckes klockan'. —
r. 19 kofft; Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw 7: 'Robe'.

|— r. 23 Baisés moi i Schgm ändrat från: 'gud
j

signa dej' (så övriga hss); FHS: 'Gud, baise moi'
j

(möjl. en kontamination av utgivaren!) E.

r. 14 caraphin, d. v. s. ordenskarafinen, se anm.

till s. 35 r. 6, ovan s. 122.

r. 26 Skenbarligt= ty dligt. E.
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5. 172.

r. 6 grahårsmannen i Schgm ändrat från: 'heders-

mannen', (så Eht, Vhw 5, Vhw 7). — r. 1 1 blygd;

Eht: 'lår' — r. 19 plös; Eht, Vhw 5, Vhw 7;

'såhl'. ^.

r. 3 bachalaureus (lat., eg. baccalaureus), titel från

medeltiden, som även begagnades vid universiteten

för att beteckna lägsta akademiska grad. E.o o
r. 1 2 förvåna = förvånad. E.

r. 20 Bollhus-gränd, mellan Slottsbacken och Köp-

mantorget, bildar en direkt fortsättning till Baggens-

gatan. Den har sitt namn efter det för drottning

Maria Eleonora 1627 uppförda s. k. stora boll-

huset, den senare så berömda teatern, som revs

1792. Sn.

r. 2 4 Det kommer eij så noga == 'det är inte så noga' . E.

S. 173.

r. 15 rörs i Schgm ändrat från 'hörs'; Vhw 7: 'syns'.

— r. 1 8 ädla i Schgm ändrat från 'kiära' (så Eht,

Vhw 5); saknas i Vhw 7. — Rensen; Eht: 'lyssna',

Schgm: 'tystna', Vhw 5, Vhw
°J

: 'tyst nu'. —
r. 22 trästop; Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw J: 'ten-

stop'. — r. 25 Kommat i radslutet bör utgå. E.

r. 3 gjör en höflighet= J

'visar uppmärksamhet mot'. E.

r. 5 en sexa mot en nija = » en den tidens sexdalers-

sedel mot en niodalers» (Carlén). E.

r. 9 silkes-poitdre-qvast, se anm. till s. 154 r. 2, ovan

s. 242. — guld-caniiller (fr. cannetille), kantilj var

benämningen på en mycket fin, flat snodd tråd av
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silver eller guld, som användes till fransar, brode-

rier o. d. N.
r. 10 carosse (fr.) = kaross, en stor, fyrhjulig, täckt

praktvagn (statvagn) med mindre framhjul. Be-

nämningen användes om dylika yagnar såväl med
som utan vis-å-vis-säte (d. v. s. det främre, bakåt-

vända sätet inuti) och hänför sig snarast till den

barockmässiga, yttre formen. I Sverige ha de huvud-

Carosse från 1700-talets senare hälft. Nord. Museet.

I

sakligen använts av de kungliga men även av en
j

och annan storman. De praktfullaste exemplaren
j

bevaras nu i Kungl. Livrustkammaren. N. — citz-
j

paulun; sitz, chitz »kallas fina rosiga cattuner, som
j

antingen äro målade och päntslade, eller Tryckta.
|

I Holland och Nederländerna göras wäl wackra
j

Sitzer-Cattuner; men i fägring och färgens beständig-

het, duka de ej upemot de målade Ostindiska, som
|

fås ifrån Suratte, samt ifrån Golconda och Masuli-
j

patan på kusten af Coromandel i Asien» (Orrelius
|
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s. 352). N. — paulun, se anm. till s. 130 r. 10,

ovan s. 220.

r. 1 1 cattiiu, se anm. till s. 130 r. 12, ovans. 220.

r. 14 Vulcani hamrar, jfr anm. till s. 49 r. 24,

ovan s. 138.

r. 1 8 Munsieur Snus. Uttrycket brukar begagnas om
ung, framfusig spoling, glop. Snus en förkortning

av Snushane med samma betydelse. (Hjelmqvist,

Förnamn och familjenamn med sekundär använd-

ning, Lund 1903, s. 350.) E.

. 174.

r. 10 vackra i Schgm ändrat frän: 'kära' (sä övriga

hss). — r. 16 ff. Hurra lustigt gassar finns som

självständig dikt i Schöm s. 271, Ttr s. 222, dock

saknas där s. 175 r. 8-14 och övriga rader ha

annan ordning än i den här tryckta texten. —
r. 22 Beröfva; Vhw 5, Vhw J : 'bortröfva'. —
r. 27 Eht, Vhw 5, Vhw 7: nan syns frammanför';

hoppar i Schgm ändrat från: 'synes'. E.

r. 7 allarm här = oväsen. E.

r. 1 1 gäldt, se anm. till s. 140 r. 20, ovan s. 233.

r. 1 8 trotzar bör, såsom synes av rimmen, läsas

'tråssar'; denna stavning s. 167 r. 5. E.

r. 2 1 lossar = låtsar. E.

r. 22 min möjl. felskrivn. i hs för 'mig'. I Vhw
annat verb, se ovan textanm. E.

175.

r. 17 i Schgm ändrad från: wisen ert flor' (så

övriga hss). — r 20-21 *Esr har i motsats till

övriga hss (och trycken) i r. 20 'Prinzessor' och
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börjar r. 2 1 med 'Grefvinnor'; rimmet fordrar mot-
j

satt ordning. — r. 22 ni; Eht, Schgm, Vhw 5, j

Vhw J: 'wi'. — r. 25 Eht, Vhw 5, Vhw J: \

'Så du dantsar och swantsar och hurra och ('å') hej \
j— skramlar; Schgm: 'slamrar'. — *hurra och saknas 1

i Esr men finnes i övriga hss (jfr ovan) och fordras
|

för att raden skall bli metriskt fullmätig (jfr r. 5).
j— r. 26 Eht: 'Har du bror mer . .

.' Schgm:

'Bror har du . . / Vhw 3: 'har Bror du . . / E.\

r. 4-6 Heij, Ovidius, Virgilius etc. Bellman låter

här Gåse visa sin klassiska lärdom genom upp-

räknandet av diverse frejdade antika auktorer, bland

grekerna utom »skaldefadern» Homeros den be-

kante matematikern Euklides (f. omkr. 460 f. Kr.), I

hävdatecknaren Thukydides (omkr. 460-400 f. Kr.),
j

astronomen Aristarchos (omkr. 265 f. Kr.) samt

filosofen och historikern Plutarchos (d. omkr. 120
\

e. Kr.), bland romarne de båda augusteiska skal-

derna Vergilius (70-19 f. Kr.) och Ovidius (43 f. Kr.-
j

18 e. Kr.). E.

r. 21 Signor, se anm. till s. 46 r. 1, ovan s. 135.

r. 2 3 hic hec (eg. haec) hoc (lat.) = denne, denna,
j

detta. E.

r. 24 o — caret (lat.) = o — saknas. Vid böjning

av ett latinskt substantiv eller pronomen sade man
ofta före vokativen (tilltalskasus) ett »o»; av hic,

haec, hoc saknas mycket riktigt vokativ. E.

S. 176.

r. 1 Rensen är i Schgm insatt av Bellman; r. i-s. 177
r. 1 3 yttras således i denna hs ursprungligen (liksom
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i övriga hss) av Gåse, vilket i själva verket

också bättre stämmer med handlingen (jfr s. 174
r. 14: Rensen gar ined musicanterne) och med de

lärda anspelningarna (jfr r. 24-26), liksom ocksä

Ulla Winblads replik s. 177 r. 15 ff. tydligen

syftar på Gåse. FHS och senare upplagor följa den

tidigare avfattningen. — r. 4 skriker; Eht, Schgm,

Vhw 5, Vhw 7: 'ropar . Gäse; Eht, Vhw 5,

Vhw J: 'Jensen'. — r. 6 stolt; Eht, Schgm, Vhw 5,

Vhw J: 'full
7

, vällust; FHS: 'högtid'. — r. 9

Jensen i Schgm ändrat från 'Gåsen'. — r. 1 3 bara

ber i Schgm ändrat från: 'ömt tillber' (så Eht,

Vhw 5, Vhw 7). — r. 27 löijet; Eht, Vhw 5,

Vhw J: 'lustan'. E.

r. 2 Alt= redan. E.

r. 4 Sta= halt, stopp! E.

r. 8 Förbudit bränvin blir. Införandet av brännvins-

bränningsförbud hade av finansiella skäl diskuterats

alltsedan 1769— 70 års riksdag, då ett beslut i

denna riktning faktiskt fattats, ehuru det sedermera

förfuskades. Då emellertid skörden 1770 var

svagare än vanligt och 1771 verklig missväxt

uppstod, framlade sekreta utskottet ett förslag om
brännvinsförbud, vilket emellertid i början av nov.

1 77 1 avslogs av alla stånden utom borgarna.

Först d. 1 sept. 1772 gick »Oraclets» spådom i

uppfyllelse, ty genom en förordning av denna dag

förbjöds all tillverkning och försäljning av svenskt

brännvin. E.

r. 10 en skälm mig det- tillägnar= 'en skälm är den,

som aer mig skuld därför'. E.
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r. 23-24 till ömhet hon förbyter

Bad' gastar etc. väl = 'hon förvandlar gastars (etc.)

natur, sä att ömma känslor väckas hos dem'. —
i

troglodyter= grottmänniskor; som grottmänniskornas
]

land omtala forntida författare spec. kusten utmed
j

Röda havet. En bekant episod i Montesquieus

»Lettres persanes» handlar just om troglodyternas i

historia, och denna, episod förekommer i flera svenska

tryck från senare delen av 1700-talet, det äldsta

från 1768. (Böök, Romanens och prosaberättelsens

historia, Lund 1907, s. 388.) E.

r. 26 Lalages munä, Horatii flicka. I sin bekanta I

dikt »Integer vitae» (Od. 1,22) talar Horatius om
sin »Ömt leende och ömt jollrande» Lalage. E.

S. 177.

r. 7 tält i Schgm ändrat från: 'fält' (så övriga hss).
!

— r. 8 mitt öga ömt; Vhw 5, Vhw 7: min
j

glädie sig'. =— r. 11 Eht, Vhw 5, Vhw 7: Tör

wästanwädrets bild och . . /. — r. 13 här i Schgm
j

ändrat från: Trugt' (så övriga- hss). — r. 17 Variant
j

i FHS: 'Kom väds han kommer hit — nej . . /;

hoppar i Schgm ändrat från 'kommer' (så övriga

hss). — r. 18 en apricos står mogen såväl i Esrl

som Schgm ändrat från: 'där står en walmo mogen' !

(så övriga hss); variant i FHS: 'och vandrar nöjd

och trogen'. — r. 20 skön i Schgm ändrat från
j

'stolt'; Vhw 5, Vhw 7: 'stor'. E.

r. 9 inbillar= 'låter mig i fantasien se', 'för mig i

fantasien till'. E.
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S. 178.

r. 1 blanck= klar. i^.

r. 7 .y^rno, amavi (lat.) =jag älskar, jag har älskat;

amo är det vanliga övningsexemplet för första kon-

jugationen i den latinska grammatiken. E.

r. 1 1 menlös— oskuldsfull. E.

r. 1 6 veta — förstå att. E.

S. 179.

r. 4 kvart han sprang i Schgm ändrat från: 'hwar

han är' (så övriga hss). — r. 8 Schgm ursprungl.:

'
. . . i en säng han sofwer' (så Vhw 5, Vhw 7);

'han sofwer' senare struket. Eht: \ . . i en säng/—
r. 20-22 i Schgm ändrade från: '

. . . sielf och

mina ögon sänker / i fägring och begär i öfwerflöd

och skiänker' (så övriga hss, dessa dock: '
. . . till

öfverflöd . . .'). — r. 23 kom vads; Eht, Schgm,

Vhw 5, Vhw 7: jag tror'. E.

r. 23 kom vads =jag slår vad att. E.

S. 180.

r. 1 1 ^fnnos i Schgm ändrat från: 'denna' (så Vhw 5,

Vhw 7). — r. 1 3 jag blir bad yr och vild i Schgm

ändrat från: 'Gåse' (så Eht, Vhw 5); saknas i

Vhw 7. E.

181.

r. 8 Rosor i Schgm ändrat från: 'blomster' (så

övriga hss). — r. 17 Troo (så Eht, Vhw 7) otyd-

ligt i Esr. Schgm, Vhw 5: 'Tror'. — r. 19 Efter

Gåses sång Hurra! Du Fröijas barn . . . följer

i FHS ett större parti, som ej finnes i här nytt-
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jade hss. I SU, där det även är med och efter

vilken det upptagits i senare upplagor, heter det, att

det »finnes i en god handskrift, men saknas i en

annan god handskrift» (I s. 246,). Det avtryckes

nedan s. JOJ fT. som Tillägg. E.

r. 11 bortnas= borta. E.

r. 2 7 väckta = akta ! E.

S. 182.

r. 3 smak och i Schgm ändrat frän: 'och min' (sä

övriga hss). r. 20 styl; Eht: 'smak'. — r. 22

Min tjenst i Schgm ändrat från: 'sign godt' (så

övriga hss). — r. 24-26 Häll fullt i kruset! / Där
Bacchus sielf är värd och Ulla fru i huset, / Där star

jag klädd till dans i Schgm tillsatt av Beliman själv;

saknas i övriga hss. I FHS efter dans: 'Öhman:
Sehr gut!

1 — Planberg: A vous, . . / E.

r. 6 färgors flor= rikedom av färger',

r. 7 Berliner-bla , preussiskt blått = »en i Berlin år

1704 af Herr Diesbach påfunnen fin och dyrbar

blå målarefärg, som i stället för Ultramarin kan

brukas och icke ens genom' skedvatten skadas»

(Orrelius, s. 29). Se.

r. 10 strek; stavningen och rimmet ange uttal med
långt e; jfr tekning r. 3 och strek r. 5. E.

r. 1 6 Cydopens ungn. Enligt vissa antika sagor voro

cykloperna jättestora smeder i Vulcanus' tjänst,

1 Denna Ohmans replik saknas sål. i alla här nyttjade hss, även
Esr! Den fyller i Schgm— Esr:s fattning ut versen, som annars

ej blir en fullmätig alexandrin.
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vilka vistades i eldsprutande berg och smidde Ju-

piters blixtar. Jfr anm. till s. 49 r. 24, ovan

s. ijS. E.

r. 27 Orgia, se anm. till s. 78 r. 5, ovan s. i6j.

S. 183.

r. 9 slag; Eht, Vhw 5, Vhw 7: 'hugg'. — r. 22

Collin saknas i Eht, Vhw 5, Vhw 7 ; de båda

senare ha i stället: 'siunger'. Det är således i dessa

hss Ek som sjunger, och Collins replik börjar s.

184 r. 12: Skål Pelle Målare. E.

S. 184.

r. 21-23 Ulla Winblads replik har i Eht, tydligen

genom misskrivning, fått felaktig plats och strukits.

— r. 23 i Schgni ändrad från: 'Och en Prästinna

syns' (så Vhw 5, Vhw 7). E.

r. 3 vagta = akta ! E.

r. 12 Pelle Målare, se anm. till s. 123 r. 23,

ovan s. 210.

S. 185.

r 2 märck! tillagt av Bellman i Schgm och saknas

i övriga hss. — r. 5 qvam . . . ett pig-svin i Schgm,

ändrat från: Vagn'. . . 'en orre' (så övriga hss). —
r. 6 präst; Eht: 'häst'. — r. 8 skyar; Vhw 5,

Vhw 7: 'skogar'. — r. 14 i Schgm ändrad från:

'Charmant än bränwin wankar' (så övriga hss ; Eht

dock: '.
. . när bränwin . . .'). E.

37. — Bacchi Orden.
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r. 2 Exempli gratia (lat.) - t. ex. E.

r. 3 batalje tvåstavigt! — festine. Bellmans franska

stavning ofta felaktig. Om uttalet av ordet vittnar

rimmet 'äng'. E.

r. 18 fembock = »det bästa och dyrbaraste Brasilie-

träd, som. färgar rödt, och säljes dels i klabbar,

del(s) i små spånor raspadt eller målet. — — Fem-
bocken fås ifrån Landskapet Fernambuc eller Pernam-

buc i Brasilien, hwaraf han ock fått sit namn, och

köpes i Lissabon, Amsterdam eller Hamburg » (Orre-

lius s. 105). — touche, tusch, »et slags swart färg,

som Chineser och Japoneser betjena sig utaf til skrif-

bläck, men wåre målare och Byggmästare och Landt-

mätare nyttja til teckningar och ritningar. Det göres

med Gummiwattn och åtskilligt slag Sot, eller til kohl

förbrända Bönor, eller ock af Tusch-mossa, Lichen

pustulatus. Det fördelas i Ägta Chinesiskt Tusch,

som kommer ifrån China och Japan; och Oägta

eller Eftergiordt, som fås ifrån Frankrike, Holland

etc. Det förra, som består af tunna, aflånga med 1

figurer teknade, helt swarta och gläntsande skifwor, 1

hwilka hafwa en angenäm lukt, är långt bättre,

än det sednare, som består af gråagtiga, mindre ;

gläntsande och angenäm lukt gifwande, tjocka

taflor» (A. a. s. 424 f.). N.

. 186.

r. 1 Schgm: 'Processionen börjas och stadnar wid t

Templet'. — r. 4 *Esr har i st. f. Commendeu-
j

reme samt och tankstreck, vilka synas vara upp-

repningstecken av föregående rad. — r. 8 Efter

denna rad ha Eht, Vhw 5, (Vhw 7): 'Procession
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stadnar wid tämplet ( Tempeldörren ')
'. -— r. 10

gyldne i Schgm ändrat från: TiålgV (så övriga hss).

— r. 16 Chor saknas i hss (utom Esr). Schgm:

'Musiquen börjas'; Vhw 5, Vhw j : 'siunger'; enligt

dessa hss är det således Trundman, som sjunger

Pukor, trompeter ... — r. 18 dina gröna i Schgm

ändrat från: ut nu dina' (så Ehf); Vhw 5, Vhw 7

:

'nu dina'. — r. 23 Älskar (så Schgm, Vhw 5,

Vhw 7) otydligt i Esr; möjligen står: 'äskar' (så

möjligen Eht). E. .

r. 20 sig para = förena sig till par. E.

r. 25-26 Sielf målar — Sin dyra glantz = 'ger

(därmed) en bild av sin egen härlighet'. E.

S. 187.

r. 1 star i Schgm ändrat från: 'blir' (så övriga hss).

— r. 5 gyldne i Schgm ändrat från: 'hälga' (så

övriga hss). E.

r. 12 kullrar= trillar, ramlar omkull. E.

r. 22 ^flickar (dial.) = hoppar, skuttar. E.

r. 2 6 knarcka = (smått) knarra ! E.

S. 188.

r. 1 Välkomna; Eht, Schgm, Vhw 5, Vhw J:

'God afton'. — r. 19 pratar i Schgm ändrat från:

'säger' (så .övriga hss). E.

r. 8 baldt= duktigt, ofantligt. E.

r. 1 4 påstår= fordrar. E.

r. 1 6 alt som= allt efter som. E.
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r. 24 Sk transit gloria — Diabolus in tunna (lat.)

= Så förgår äran — fan i tunnan! Förra delen

av versen en förkortning av uttrycket: »Sic transit

gloria mundi» (=så förgår världens ära), vilket

vid en påves kröning tre gånger utropas vid hans

inträde i Peterskyrkan, samtidigt som en blåntott

antändes. B.

S. 189.

r. 4 svarta i Schgm ändrat från: 'sydda' (så övriga

hss). — r. 1 2 Tänck; Schgm, Eht, Vhw 5 : 'Korss'. E.

r. 6 skuren rund peruque, se anm. till s. 59 r. 1,

ovan s. 148.

Musiken till Bacchi Orden N:o 15: Bacchi Fest sjette

gången firad 1771, den 4 October.

Följande partier av texten ha med säkerhet haft

sångmelodi:

»Än Jophur rår, Än böljan slår. » (S. 157.)

Mel. ej bekant. Par Bricole-handskr. (se s. 7)
hänvisar till Fr. Sg N:o 3, vars melodi dock icke

passar särdeles väl till texten.

»Kosteligt väder! Mitt hjärta sig gläder. »

(S. 159-160.) Enligt BFE s. 71 sjöngs denna

text på samma melodi, som begagnats till Ep.

N:o 50. Ovanför sistnämnda står i BPA s. 250
blott »Air: » Ifrågavarande melodi leder (Bagge,

Anm.) sitt ursprung närmast till tvenne »airs de

chasse» av Lagarde 1
. Sammanställda återfinnas

1 N. de Lagarde var känd framför allt som förträfflig sångare.

Han verkade sedan 1757 som »Maitre de musique surivance des

Enfants de France», d. v. s. som ledare av kungl. kapellets goss-

kör i Paris. L. komponerade bl. a. operetter.
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(Lindgren, Bellmansmusiken, Samlaren 1895 s. 60)
dessa airs i samlingen Cantiques ou Opuscules lyriques,

Paris 1 8 18 (ny uppl.) under n:o 84: »Votre divin

Maitre» (första och andra repriserna) och »A ce

Dieu qui vous aime » (tredje reprisen, 3
/4 takt).

Såsom »air» för dessa anges: »Eh quoi! tout

sommeille » . Den andra av dem har (Lindgren a. a.)

begagnats av Favart i divertissementet La fete du

chateau (uppf. f. f. g. i Paris 25. 9. 17 66).

Mel. (ur Fr. Ep.) tryckt i musikbilagan.

»Altid brottom och altid i språng!» (S.

164-165.) Enl. FHS s. 144 sjöngs denna text på
samma melodi som Fr. Ep. N:o 57. Ovanför den

senare står i BPA s. 262 blott »Air:». Melodiens

ursprung ej bekant.

Mel. (ur Fr. Ep.) tryckt i musikbilagan. I takt

1 2 måste melodien, då den tages i repris, hava

tre åttondelar. I takt 1 5 måste, likaledes vid

reprisen, första åttondelen, c, delas i två sexton-

delar. Den punkterade fjärdedelen, g, i epistel-

melodiens 16. takt har uppdelats i tre åttondelar,

vid reprisen dock endast i tvenne. I tredje reprisen

har det visat sig nödvändigt att upprepa textens

»Hör Collin!» I sista reprisen: fjärdedel plus åtton-

del (i st. f. tre åttondelar) vid ordet »Ulla»

(»fulla»).

»Vakna min sköna, Naturen är glad.»

(Jensen s. 168-169.) Mel. ej bekant.

»Hurra lustigt gassar. » (S. 174-175.) Denna
text har (jfr FHS s. 153) samma melodi som

använts till Fr. Ep. N:o 47. Melodien återfinnes i

Hallmans Tillfället gör tjufven (se s. $5 f.). I detta
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stycke har den — troligen efter anvisning av Bell-

man själv (jfr Risbergs a. uppsats) — begagnats

till n:o 22, Päder Pårss' »Nå 'det var korjöst!»

etc. (scen 16). I textupplagan anges vid detta

ställe såsom »aria» just Bellmans »Hurra lustigt

gossar». I Hallmans pjäs företer melodien några

smärre avvikelser från den form, vari den — i

förening med nämnda epistel — blivit allmänt be-

kant (bl. a.
2
/U takt i st. f. Melodiens ursprung

ej bekant.

Mel. (ur Fr. Ep.) tryckt i musikbilagan. Sista

åttondelen i resp. takt 2 och 6 måste vara ass,

icke a; ett b-tecken har därför blivit utsatt.

»Si, si! — hvad tulpaner.» (S. 177-178.)

»Jo, jo! bara leta!» (S. 178.)

»Glöm, glöm svek och lister!» (S. 179.)

»Kärlek, till din lydnad.» (S. 180.)

Dessa partier ha tvivelsutan haft gemensam melodi.

Denna är dock icke bekant.

»Hurra! Du Fröijas barn.» (S. 180-181.)

Mel. "ej bekant.

»Si så där sitter den taflan så rar.» (S.

183-184.) Denna text kan (se Lindgren, a. a.

s. 66) sjungas på samma melodi som Ep. N:o

27 \ I BPA s. 193 anges vid den senare såsom
j

air: »Un tonnelier vieux et jaloux». Så heter en
|

kuplett, som (Drake, Anm.) återfinnes i en operett,

Le Tonnelier, musik och text av Audinot2
(uppf.

f. f. g. på Opera comique 28. 9. 1761, återupp-

1 Samma uppgift i P. B.-handskriften.
2 Nicolas-Médard Audinot, född i Nancy 1730, dödsår obekant.

Var verksam som teaterledare i Paris och Versailles,
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tagen 1765, sedan Quétant och Gossec reviderat

resp. texten och musiken. Stycket gavs i Stockholm

under titel Tunnbindaren f. f. g. 17. i. 1781

pä Eriksbergsteatern i översättning av Envallsson,

varvid musiken oriktigt uppgavs vara av Philidor.

Kupletten, som sjunges av Fanchette (i 12. scenen)

börjar i den svenska översättningen med orden:

En gammal tunnbindare, svartsiuk och dum,

älskade Philis, en ung Herdinna.

Melodien har även använts av Envallsson i

Colin och Babet 1
(uppf. i Stockholm f. f. g. 3.

2. 1787 på Munkbroteatern; handskr. part. i

K. t:s bibi.): »Men hvilka spår jag skådar här»

(1. akt., 5. scen.). Kupletten ur Le Tonnelier

återfinnes (Flodmark, B. u., s. 34) i La clé du

caveau (n:o 607).

Mel. (ur Fr. Ep.) tryckt i musikbilagan. I

takt 2 har tonen f uppdelats i tre åttondelar i

st. f. en fjärdedel plus en åttondel. I takt 23

har a delats i två åttondelar; i därpå följande

takt är åttondelen c inlagd.

»Pukor, trompeter. » (S. 186-188.) EnL
FHS s. 179 kan denna text sjungas på samma
melodi, som begagnats till Fr. Ep. N:o 9. Ovan-

för sistnämnda står i BPA s. 21 »Air: Menuet».

Såsom förebild till denna melodi anger Drake

(Anm.) en Air du drapeau (»Tout n'est que

vanité»), vilken förekommer i sångsamlingen »Can-

tiques ou opuscules lyriques etc». Carlén framhåller,

T
Imit. efter La Matinée et la veillée villageoises ou le Sabot

perdu av Piis och Barré. Detta stycke är åter en efterbildnirig a>

en italiensk pjäs: La Pianella persa,
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att man trott sig igenfinna »musik-motivet till denna

Epistel... i inledningen för obligat-valdthorn till

dryckeskören i Händels 'Alexanders-fest'». Före-

gående uppgift »tycks lätt kunna härmed samman-

jemkas» (Carlén). I sitt arbete Johan Helmich

Roman, Stockholm 19 14, s. 35, framhåller slut-

ligen Patrik Vretblad likheten mellan epistel-

melodien och en menuett (n:o 20) ur Romans
» Drottningholmsmusique »

.

Det är sannolikt, att Roman-menuetten varit

närmaste källan för Bellmans melodilån — de båda

melodierna erbjuda mycket påtagliga paralleller —

;

uteslutet är ej, att Roman i sin tur i Paris kan

ha hört nämnda »Air» och i modifierat skick upp-

tagit dess melodi för menuettsatsen. Det händelska

motivet erinrar något om Romans men kan icke

betraktas som närmaste förebild för vare sig Bell-

mans epistel eller Romans menuett. Samtliga fyra

melodier finnas återgivna i Vretblads a. a., s. 36-37.

Det kan tilläggas, att en variant av melodien,

arrangerad för två fioler, förekommer i en hand-

skriven svensk notbok från 1-7 8 o-talet
1

. Bokens

ursprunglige ägare hette Sven Donat, och dess titel

lyder: Spele Note-Bok hvaruti finnas åtskilliga

dantzer som bestå af Menuetter, Polonäser och

Contradansar etc.

Mel. (ur Fr. Ep.) tryckt i musikbilagan. Takt

9 och 11 äro i episteln utan text. Här blir det

naturligare att låta texten pausera i takt 1 3— 14. Jn.

1 Uppgiften meddelad av Olof Andersson, Åhus. Handskriften

äges av musikdirektör Axel Boberg, Malmö, vilken erhållit densamma
från Målerås (Småland).
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S. 190.

Bacchi Orden N:o 16. Bgm s. 189, DGr 3 s. 65,

Eht s. 286, Vhw 3 s. 2. — FHS s. 97.

Överskriften: 20 Maj IJJ4 ej i Eht; här

tillsatt enligt Vhw. — r. 1 1 Vhw: Se Processen

han står. E.

r. 10 gällt, se anm till s. 140 r. 20, ovan s. ^JJ.

S. 191.

r. 13 Zfe/; Vhw: T)u\

r. 1 Tartaren, se anm. till s. 136 r. 8, ovan

s. 228.

r. 3 oskebad, se anm. till s. 108 r. 8, ovan s. igö.

r. 9 Processen= processionen.

r. 1 1 Bacchi krans, se anm. till s. 86 r. 24, ovan

s. 173.

r. 22 passlig eg. = medelmåttig, även = dålig,

klen. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 16: Ceremoniel vid

Bacchi Commendeur, jägaren Stenbergs grifte*fest

den 20 Maj 1774.

Enl. Sondén (V s. 392) har denna dikt samma
melodi som Fr. Sg. N:o 30. Denna melodi kan utan

svårighet användas. Ursprunget ej bekant.

Mel. (ur Fr. Sg.) tryckt i musikbilagan. Sista

fjärdedelen i takt 3 : förlängd åttondel plus sexton-

del i st. f. åttondelspaus plus åttondel. Takt 6

har
2
/4-takt, vilket i originalsättningen icke särskilt

angives. Jn.
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. 193.

Bacchi Orden N:o 17. DGr 3 s. 11 2-1 24, Eht

s. 58-66, Sdn 1 s. 138-147, Schgm s. 144-162,

Vhw 7 s. 179-198. (VU 1 s. 301).

Handskrifternas avfattningar av denna dikt visa

tämligen obetydliga skiljaktigheter; Sdn saknar

dock ett parti, som de övriga ha (jfr s. 288 f
. ) ; DGr

och Eht visa f. ö. vissa gemensamma avvikelser

från övriga hss. Varianterna ge intet säkert material

för bedömandet av de olika versionernas kronologi.

I Vhw ha gjorts en del ändringar av annan hand

än den ursprungliga. De torde ej härstamma från

Bellman; de av dem, som här upptagits, ha utmärkts

genom ett efter dem satt \. De förekomma alla i

VU, liksom ytterligare ändringar
1

, av vilka några

här upptagits.

r. 3 Parentation, se anm. till s. 19 r. 1, ovan s. 101.
j

r. 7 den 11 ^fanuarii 1777. Österman dog den 29

december 1776, och redan fjorton dagar därefter var

således Bellman färdig att öppna Bacchi Tempel
för parentationen över hans döda mull. Sn.

. 193 194.

I Sdn 3 s. 101 f. finnes en skaldens egenhändiga

tillägnan av denna ordensdikt till Elis Schröder-

heim, en tillägnan, som i sin slutgiltiga form har

följande lydelse:

Öster! Söder, Norr! ock Wäster

frambär Baki hieltars namn!

Guden i sin bleka hamn

1 Ur VU ha många varianter antecknats i Sdn,
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Sielf framrullar sin Orchester

till Apollos Sång ok låf.

Elis du min Skugga råkar

bland små stop ok långa stråkar

Men mig Sielf i Fröijas håf.

— Vhw har följande personförteckning:

Närvarande inom Templet.

Ordens . Cantzellern och Commendeurn Planberg

Suspenderade Kiörk Inspect: ochComm: Wolfdauer
Trägårdsmästaren och Commendeurn Wannen-

macher
Magistern och Commendeuren Gå se

Suspend: Actuarien och Commendeurn von Ehren-
su gga

Skomakaren och Commendeuren Av all

Ordens Parentatorn och Commendeuren Jenssen

Ordens Klockaren och Commendeuren Trundman
Samteliga Riddare och Musicanterna. E.o

. 194.

r. 4 flock; DGr, Eht, Sdn: Tolk'. — r. 7 kramani

klämd i; DGr, Eht: Idämmaren i'. — r. 18

*Hvart (så DGr, Eht, Sdn) ändrat från Schgm:

'Hvar'. *när (så DGr, Eht) ändrat från Schgm

:

'der'. — r. 23 Hosta; DGr, Eht, Sdn: 'hostan';

Vhw: 'Hostar' (-r synes senare tillskrivet). I tidigare

upplagor står såväl här som r. 15 'hostar', vilket

uppfattats så, att Trundman själv hostar till under
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sin sång. Därför också i fortsättningen av r. 23

plåga' i st. för plägar. E.

r. 7 kramarn = »klämmarn, hvarmed man pressar

saften ur citroner, pomeranser m. m. » (Carlén). JV.

r. 1 o paulun här väl om likbåren med dess himmel

eller baldakin. Jfr f. ö. anm. till s. 157 r. 5, ovan

s. 250. E.

Strumpor med kilar. Nord. Museet.

S. 195.

r. 2 stig= steg. E.

r. 8 strumpor utaf filt, fast utan veck och kilar. På
1700-talet användes såväl vävda som stickade

strumpor samt sådana av skinn. Materialet växlade

f. ö. mellan silke, ylle och bomull. Yllestrumporna

voro ofta mer eller mindre valkade. För att strumpan

skulle få sin rätta form, insyddes en ofta rikt
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broderad kil på in- och yttersidan. Långstrumpor
drogos upp över knäet, och kanten veks ned en

fingersbredd eller mera. N.
r. 1 3 fluss — fluss-spat i olika färger, som användes
såsom tillsats vid beredandet av vissa emaljer och

glasyrer. Här torde uttrycket

snarast syfta på själva emal-

jen. N.
r. 14 floribus — dryckeskärl

bestående av »glastuber, 2

alnar långa och i ändan för-

sedda med en eller flera tomma
kulor. De påfylldes ur stånkor

med tillhjälp av en lång pip;

men kulan, som ensam fyll-

des, rymde icke ett halvt stop,

emedan den tömdes långsamt

och den drickande icke länge

uthärdade den erforderligao
kroppsställningen. Om någon

drack som ej kände manövern,

utan satte sin floribus, såsom

en trumpet till munnen, så

bekom han ingen droppe, ty

luften i tuben hindrade ölet

borde sättas mellan tänderna,

mycket upplyftas, att luften

Därigenom skedde, att luftströmmen

ölströmmen ned. Dock borde tillika märkas, att

icke öppningen till kulan fylldes av ölet. Därav

uppkom en ny stockning, ungefär så, som sig till-

drager vid Motala älvs stannande. En liten öppning

Florihusar.

Efter Carlén.

att nedgå. Tuben
och övre läppen så

fick fritt spelrum,

gick upp och
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för luften var nödig, att uppstiga i kulan, i den

mån hon tömdes. Därav uppkom' ett sorl, och den

tömda kulan fylldes av fradga. Detta var huvud-

saken. Den drickande borde något luta huvudet

tillbaka, och tuben mot ansiktets profil göra en

90 graders vinkel . . . Den drickande hade ställning

av en trumpetare; den högra handen höll tuben,

och den vänstra sattes i sidan. » (Samuel Ödmann,
Hågkomster från hembygden och skolan.) Se.

r. 17 konstigt= konstfullt, skickligt. E.

S. 196.

r. 23 brun; Vhw: rund'. E.

r. 16 rack == arrack, »et slags Ostindiskt starkt

Brännewin eller hetsig Liqueur, gjord och destillerad

af Cocos-nötters saft. Arrack af Ris eller Såckerrör

gjord och destillerad, Risbrännewin annars kallad,

är på långt när icke så god, som den förre, och

nyttjas gemenligen af Sjöfolk.' Et slags Arac eller

Aqua-vit göra ock Chinesiske Tartarne af sur Sto-

mjölk, den de destillera. Ifrån Goa fås den yppersta

Arracken. Af Ostindisk Arrack göra Engländame
sin bästa Punsch. Sådan Punsch-Arack fås af

Ostindiske Compagnierne, som handla på China,

Goa, Java, Malabar, Suratte och Sumatra. » (Orrelius

s. 14). N.

r. 1 8 baril = en. mindre tunna eller kagge, som inne-

höll åttondedelen av ett fat. Se. AT
.

r. 23 knorlig— knollrig. — fräckt = dristigt. E.



Kommenta

S. 197.

r. 7 fordna dagar; DGr, Eht, Vhw: Tordom dagar',

vilket i Vhw ändrats till: 'fordomdags ack!' \. E.

r. i 3 sublima Danto-sujj! Danto, även kallat Tanto,

benämndes ett stort område vid Arstaviken, och

där ligger nu en park med namnet Tantolunden.

Namnet kommer från en hantverkarsläkt, som

under 1600-talet inflyttade till Stockholm, och var

redan under 1700-talet knutet vid det bekanta

sockerbruket vid Arstaviken. Då 1772 års förbud

att bränna brännvin (jfr s. 267) upphävdes, blev

bränningen som bekant kronan förbehållen. Enär

sockerbruket gått dåligt, såldes det 1775 till bränneri-

direktionen, som där inrättade ett på sin tid mycket

bekant bränneri, och det är alltså dess produkt,

som Trundman så hänfört apostroferar. Sn. E.

r. 21 Vällust, se anm. till s. 21 r. 5, ovan s.

102. E.

S. 198.

r. 3 fallvalk = vadderad huva för barn, avsedd att

skydda huvudet vid fall. Se.
O

_ nr»
r. 6 Åkerbloms Beata. Ovisst vem som härmed åsyftas.

Enligt Björkmans anteckningar (se ovan s. 15,

not) fanns 1768 en krögerska Christina Åkerblom

vid Skeppsbron i Tullgränden. Möjligen var det

denna som — trots det olika förnamnet - var

Trundmans och Östermans spiskvartersvärdinna och

som Stenbit senare omtalar som »mutter Åkerblom*

(se texten s. 218). B. E.
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r. 10 hvad gäller eg. = hur mycket slå vi vad om;
sannerligen, förvisso. E.

r. 24 balt= mycket. E.

S. 199.

r. 1 riktig; Sdn har även: 'uslig\ — r. 3 DGr,
Eht: '

. . . ser uppå sitt Titul blad'. — r. 5 bjerta;

Vhw : 'kiära E.

r. 4 surtouten, se anm. till s. 135 r. 10, ovan s. 226.

r. 5 bjerta = strålande, klara. — bränvinsbröd =bröd,

vanligen skorpa, använt som tilltugg till supen;

jfr anm. till s. 7 r. 15, ovan s. 83. E.

r. 16 knarkat= (smått) knarrat. E.

r. 2 1 kolt här troligen = åtsittande rock. Enligt

Carlén var kolt »
1
) fordom benämningen på karl-

rockar i allmänhet, dock egentligen de kortare:

2) ett numera ur bruk kommet fruntimmers-öfver-

plagg af kläde eller annat tjockare tyg med åt-

sittande ärmar, snäfskuret, men tämligen fotsidt:

3) ett slags klädningsplagg för smärre barn». Ordets

betydelse är dunkel och har synbarligen varierat.

Ursprungligen torde det ha varit benämningen på

ett skjortliknande, ungefär till knäna räckande ytter-

plagg, som drogs på över huvudet och snördes åt

kring midjan med ett bälte el. dyl. Jfr den skotska

kilten, som dock räcker endast från midjan till

knäna. JV.

r. 23 Nattkappan, se anm. till s. 121 r. 26, ovan

s. 20g.
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S. 200.

r. 4 *stop (så &&) ändrat från Schgm (och övriga hss):

'steg', vilket ej synes ge någon rimlig mening. E.

r. 1 fräcka = djärva, dristiga. ZT.

r. 4 wmzjTz rotunda (lat.)= det runda bordet. E.

r. 5 Ordens-lock-peruk, se anm. till s. 4 r. 19, ovan

s. j8. — puderhatt = »en lätt bredskyggig hatt,

hvarmed man skyddade det pudrade hufvudet»

(Carlén). N.
r. 6 artigt == förträffligt, tilltalande. E.

r. 19 Eliseiska parken, se anm. till s. 94 r. 16,

ovan s. i8j.

r. 2 2 med flor och spännen = med sorgflor på hatten

och svarta skospännen. N.
r. 25 petum optimum, »kardusinskriften på en ordinär

tobakssort, 'petum optimum subter solem' (den

bedste tobak under solen) af norsk tillverkning,

ännu förekommande i handeln» (Carlén). N.

S. 201.

r. 3 *tjänt (så Eht 1

); ändrat från Schgm (och DGr,
Sdn): 'kän(d)t'; Vhw: 'haft'. — r. 12-13 Vhw
har ursprungl. den här tryckta formuleringen, som

dock där ändrats till: 'På stolen, der han satt,

han . . . / Bredvid ett aflångt bord . .

.

' \ — r. 14

had* han; CU (»efter ett godt manuskript»): 'endast'.

— r. 16 långt; Sdn: 'han'. — r. 19 dunder stäckte;

Vhw: 'duhn där [.'] stäckte', VU : 'dun betäckte',

Sdn: 'dunder sträckte'. — r. 20 nijsniug; Sdn:

1 Där dock: 'tiänt'.

38. — Bacchi Orden.
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'hickning'. — r. 2 1 intet han had'; Vhw: 'han ej

hade' f. ^.

r. 1 Högbergsgatan sträcker sig från nuvarande

Katarinavägen till Rosenlundsgatan (på Bellmans

tid och långt senare endast till Timmermansgatan),

förbi Katarina kyrkogård. Om Östermans verkstad

där se ovan, s. 73. B.

r. 2 ser . . . an = betraktar, ser på. E.

r. 7 klufven= med .utbredda fingrar (?) E.

r. 1 1 vällustig (även: lustig) mudde == munter ture,

trevlig sällskapsbroder. E.

r. 17 calmink, ett ylletyg, som omnämnes bl. a. med
randigt och »blommeradt mönster». Det användes

till livstycken, västar, kjolar, nattrockar etc. Se.

S. 202.

r. 1 *hvad; så samtl. hss utom Schgm, som har:

'hvar\ — r. 15 i Vhw ändrad till: 'Så lätt oss

två'f. E.

r. 1 pagina (lat.) = sida. E.

S. 203.

r. 1 brusig; Sdn, SU: lustig', VU: rusig'. —
r. 9 "''Glasgow-; Schgm har formen: 'glaskou-'. —
r. 15-16 . . .stärkas bör / ... Seigneur i Vhw
ändrat till: '.

. . äfvenså / . . . ändå' — r. 19

ock; samtl. hss ha stavningen 'och'; att här avses

'ock'= 'även' synes dock vara klart. — r. 24

öpna nu ditt svalg; Sdn: 'gapa med din mund'.

—
; r. 25— s. 204 r. 1 3 saknas i Sdn; efter r. 24

'Qvickt gapa med din mund' fortsätter där Trund-
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man: 'Men himmel, hvad jag hör (jfr s. 204
r. 11-12) / Trompeten redan hörs . .

.' (s. 204
r. 13). E.

r. 2 brusig vål = 'yr, vimmelkantig' (av ruset). E.

r. 3 krambambuli == ett slags brännvin, kryddat med
pomeransskal, ingefära, bittermandel, nejlikor, kanel

och kardemumma. Vanligen färgat rött. N.
r. 5 Malvasir, se anm. till s. 108 r. 15, ovan s. igö.

r. 9 Glasgow-sill, den på 1700-talet vanliga benäm-

ningen pä den sill, som fångades vid skotska kusten. N.
r. 16 j^o/^= ståtlig. — Seigneur, se anm. till s.. 46

r. 6, ovan s. ijö. E.

S. 204.

r. 1-
1 3 Jfr textanm. till s. 203 r. 25 f.

!

r. 10 At blir man; SU: 'När man blir'. — r. 26

*där (så DGr, Eht, Sdn) här ändrat från Schgm:

'dit'. E.

r. 16 boss; ordet förefaller, som redan Carlén antar,

att vara en licentia för 'bås'. Även på ett annat

ställe i Bellmans diktning synes det vara natur-

ligast att anta samma betydelse
1

:

Oxen går snart ur det gröna,

vill till sitt boss,

Vargen tjuter, ugglan gråter,

vintern nalkas oss.

(Carlén IV s. 394). E.
1 Annars har B. orden bås och boss även i deras vanliga be-

tydelse. Enl. SAOB har verbet bås a, sätta i bås, bygga bås, samman-
blandats med bössa, lägga boss under kreatur, vilket i viss mån kan
förklara B:s språkbruk. E.
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r. 18 de mörka skrubb; Bellman använder 'skrubb' 1

som neutrum. Jfr del III s. 114 r. 16: "Skrubbet

numra 4". E.

S. 205.

r. 5 DGr, Eht: 'Ett omvändt timglas ses men
ingen ifyld bål!' — r. 1 1 shirpia; DGr, Eht:

'skröpna', VU, CU: 'skumma'. — r. 20 nu; Sdn:

'ömt'. — r. 25 gena; CU: 'genom'. E.

r. 9 ponceau-rödf se anm. till s. 68 r. 6, ovan s. 158.

r. 1 1 skurpna (dial.) = skrumpna, torra. E.

r. 2 1 denna krans, som kring hans hjessa vrids; se

anm. till s. 86 r. 24, ovan s. 173.

S. 206.

r. 11 fromt; DGr, Eht: 'ömt'. —- r. 25 *det (så

Vhw) här ändrat från Schgm (och övriga hss): 'med'. E.

r. 7 ledband eg. = »band, hvarmed man leder små '

barn, som hålla på att lära sig gå» (Dalin). E.

r. 14 glimmande fläkt= 'fladdrande sken'. E.

S. 207.

r. 23 Sdn: 'Hvad gör ni' — *göra (så DGr,
Ehi, Vhw) här ändrat från Schgm: 'gör'. E.

r. 20 befängd= besatt, rasande. E.

Musiken till Bacchi Orden N:o 17: Bacchi Tempel

öpnadt vid Parentation öfver . . . Österman den

11 Januarii 1777.

Vilken musik, som begagnats vid ifrågavarande

parentation, är ej bekant. Följande partier av texten

ha med säkerhet haft sångmelodi:
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(»Jag är krasslig, skröplig
j ag. » (S. 194.)

(»Dödens skuggor visa. sig. » (S. 194— 195.)

»Här vandrar jag Bäd' natt och dag.»
(S. 195— 196.)

.»Jag Bacchi safter silar.» (S. 197.)

»Lät oss vi två.» (S. 202.)

»När ögat te k nar ångst och nöd.» (S.

»Valdthornen ge ljud.» (S. 206.)

»Begråten Österman.» (S. 206— 207.)

Jn.

S. 209.

Bacchi Orden N:o 18. DGr 3 s. 125-138, Eht

s. 83-93, Vhw 7 s. 199-220. (VU 1 s. 325).

De olika handskrifternas texter skilja sig ganska

litet från varandra; dock sakna DGr och Eht,

vilka även i övrigt företräda samma avfattning, ett

större parti i slutet av dikten (se s. 302). Bestämda

hållpunkter för avgörande av de olika versionernas

inbördes kronologi saknas. E.

r. 3 den 4 December IJJJ. Om den borgerliga ur-

bilden till Bellmans Meisner-Ölheim verkligen är

den, som antages vara det (se ovan s. 48 f.), hölls

denna parentation på Barbaradagen (se anm, tillmö 1,

överskriften, ovan s. 75) 1777 flera år, innan han

var död; han avled nämligen först den 11 sept.

1780.^/
r. 5 Parentation, se anm. till s. 1 9 r. 1, ovan s. 101.

r. 8 med OE, se textanm. till s. 34 r. 10, ovan

s. 121.
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5. 210.

DGr har följande personförteckning:

Personer.

Ulla Vinblad, med Bacchi Prestinnor. —
Trundman, Ordens klockaren i parentators ställe.

Stenbit, Tysk fabriques arbetare och constituerad

Dansmästare i Choret.

Mollberg, Corporal.

Samtelige Bacchi Commendeurer.

Soldater.

r. ii *Tijske fabriqueuren; i Vhw stär: 'tysk Fab-

riqeur.' E.

r. i 3 Bacchi Prästinnor. Bland dessa nämnas i texten

s. 215 Cajsa Stina, Anna Cajsa och Cajsa Wing-

mark. Om dessa är intet bekant; den sistnämnda

kan givetvis vara någon släkting till Christian och

Anders Wingmark, vilka båda nämnas i Fredmans

Epistlar. E.

S. 211.

r. 1 1 vid molnens fläkt = när molnen jaga fram

(över himlen)'. E.

r. 1 2 stjernornas blandning = (ljuset från) de många
om varandra blandade stjärnorna. E.

S. 212.

r. 3 edra tält; DGr, Eht: 'golf och tält'. — r. 6

brottoms; Vhw har formen: 'brottioms\ E.

r. 22 Mithridater. Mithridates hette sex konungar i

Pontos, av vilka den mest kände är M. den store
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(132-63 f. Kr.). Denne förde tre olika krig; med
romarna, vari han dock trots stor begåvning och

mycken tapperhet besegrades. E.

S. 213.

r.. 2 ^fofurs, se anm. till s. 143 r. 6, ovan s. 234.

r. 24 »rå fräckhet= mitt överdåd'.

r. 27 en flock med brickor prydd. Ovisst, om Bellman

här syftar på de uppsyningsmän som bl. a. hade

att övervaka ordningen i staden, och som alltså

kunde tänkas ha något att andraga mot Ulla Win-
blads liv och leverne, eller om det var vittnesmål

från månglerskorna, ur vilken kategori hennes gelikar

vanligen rekryterades, hon hade att frukta. Bagge

grupperna hade brickor till igenkänningstecken, de

senare måste bära dem synliga på högra armen enligt

kungörelser av den 1 okt. 1760 och den 1 o dec. 1767.

(Jfr komm. till Fredmans Epistlar s. CCX ff.) N.

S. 214.

r. 2 vore; Vhw har formen: Voro'. — r. 4 *innan

(så DGr, Ehi) här ändrat från Vhw: Inom'. —
r. 5 man; SU, CU: jag'. — r. 14 hem; Vhw
har formen: 'hiem'. — r. 23 suckars; DGr, Eht:

'suckar'. — r. 25 stränga; SU, CU: 'många'. E.

r. 1 fall, »d. v. s. den s. k. skampallen i kyr-

korna, öfver hvilken den låg knäböjd, som var

dömd att skriftas och aflösas » (Carlén). E.

r. 3 skorpnad= skrumpen, hoptorkad. E.

r. 5 man ger ju icke god mening; då samtl. hss

ha detta ord har det dock bibehållits i texten;

det i Sondéns och senare upplagor införda jag'
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är sannolikt riktigt. E. — Spinnhus- Hercules.

Carlén (II s. 22 i f.) uppger härom: »I en efter-

lemnad anteckning af skådespelaren Lars Hjorts-

berg anmärker han att 'detta uttryck hos Bell-

man tycks ha allusion på Björkman, som spelte

Herkules i operan Alceste och som tillika var

spinnhus-inspektör. Men Alceste uppfördes först

1 78 1. Således kan detta ej vara Bellmans

mening' . . . Kanhända menar Ulla icke en

bestämd person, utan någon spinnhusets grobian

i allmänhet. » Möjligen ligger i uttrycket även

en anspelning på den antika sagan om när

Hercules, för att begagna Wennerdahls ord

(Lexicon Mythico-historicum, Linköping 1748)
»at behaga then Kättje-fulla Lydiska Drott-

ningen Omphale, satte sig ibland hennes Frun-

timber. Man finner hår icke någon Hielte mer,

utrustad med wapn och pilar till Barda-Lekar;

utan en Qwinna, wid Spån-Rocken, eller med
nål och tråd i handen . . . » . B. E.

r. 6 korsgevär (ty. Kurzgewehr) = bardisan,

ett vapen bestående av en på en stång fästad

klinga, nedtill utvidgad, med den ena spetsen

riktad uppåt, den andra nedåt. Korsgeväret

var i vårt land under 1700-talet underoffice-

rarnas vanligaste beväpning. 1791 borttogs

det vid armén utom vid Gotlands national-

beväring, som behöll det ända till 1867. Det

bars också av stadsvakten i vissa städer (t. ex.

i Uppsala redan år 1700) och av den civila

Korsgevär. Artillerimnsetun. Längd 207 cm.
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vakt som enskilda lejde för ordningens upprätt-

hållande vid fester av allehanda slag. — chignonen,

se anm. till s. 56 r. 21, ovan s. 144.

r. 7-15 Förklädd min älskare mitt hufvud nederböjer

etc. Dessa »rader häntyda på skriftermålet och af-

lösningen i kyrkan af den tidens 'andlige', bland

hvilka en och annan ofta nog i tysthet besökte

Ulla och icke försmådde att deltaga i denna verl-

dens snöda lekar ...» (Carlén). E.

r. 14 Pontac, pountac = »et slags rödt Franskt

Win af amper och adstringerande smak, som
nyttjas til Bischoff och fås ifrån Bourdeaux. Det
har sit namn af den lilla staden Pontac i Gouver-

nementet Bearn, där det bästa wäxer, och det

mästa kommer ifrån Guienne, men ingen må tänka,

at alt win som utgifwes för Pontac, är ifrån denna

ort kommet, ty ägta Pontac är äfwen så rart som

ägta Tokajerwin» (Orrelius s. 291). Införseln av

detta vin, som dessförinnan måtte ha varit bety-

dande, förbjöds i en övernödsförordning av 26

juni 1766, men under vissa betingelser kunde

dock licenser för införsel beviljas även därefter.

1 77 1 års tullförordning upptar nämligen en taxa

också för detta vin. Se.

r. 18 luta är ett knäppinstrument med hals och välvd,

päronformig botten utan inskärningar. Det är försett

med tarmsträngar, vilkas antal kan vara växlande

(vanligen 6 jämte 5 lösa bassträngar). Sannolikt är

lutan ursprungligen av persisk-arabisk härkomst, men
den har först i Europa — dit den kom på 13 oo-

talet — utvecklats till en modernare form. Sin

bjomstringstid hade instrumentet på 1500-talet. då
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lutlitteraturen är mycket rikhaltig. Under följande

århundrade och än mera under 1700-talet blir in-

strumentet mer och mer undanträngt. IMan byggde

även större former, s. k. archilutor (theorb, chittarone,

angelica), vilka hade förlängd hals med två kragar.

7n.

S. 215.

r. 2 lyss; Vhw har formen lyds'. — r. 8 frågas;

VU: Trågar\ E.

r. 1 4 salopp (fr. salope, eg. = slinka) = rundskuren,

vanligen ärmlös kappa av siden eller annat tunt

tyg, oftast försedd med kapuschong Den bars under

1700-talets senare hälft som ett lätt sommaröver-

plagg. Se. \

r. 16 muff,' »ludna vintervantar eller vinterhand-

plagg, gjorde merendels af ludna skinn, stundom

ock af sammet, kläde och tyger med ludna skinn

fordrade» (L. N. Synnerberg, Svenskt Waru-
Lexicon, Göteborg 18 15, s. 229). IV. — pelice,

se anm. till s. 131 r. 27, ovan s. 221.

S. 216.

r. 25 ff. Stenbits rotvälska förekommer i hss med
rätt mycket variationer i detaljerna. .Då de äga

ringa intresse, ha de här ej upptagits. På ett ställe

har i den föreliggande texten en ändring från den

här till grund liggande Vhw gjorts. E.

r. 1 5 pisk-peruk = peruk med nackhåret hårt omvirat

av ett band (stångpiska). Se. Jfr även anm. till

s. 56 r. 25, ovan s. 144.



Porträtt av Cath. Eleon. von Schulzenheim ined salopp, målat av Lorens
Pasch d. y. 1777. (Ur S. Strömbom, Lorens Pasch d. y., Sthlm 19 15.)
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r. 16-17 gmld-graman; graman (av fr. agremant),

agrarnent = guld- eller silverspets. Se.

r. 18 Härolds-peruk, se anm. till s. 4 r. 19, ovan

s. j8. Det förefaller egendomligt, att Stenbit i r. 1 5

förklaras utrustad med piskperuk' och här med
häroldsperuk, vilken ju far antagas vara allonge-

peruk. E.

r. 19 Skalmejan, se anm. till s. 100 r. 24, ovan

s. 190.

S. 217.

r. 16 *Satt (sä SU) här ändrat från Vhw : 'Watt'. E.

r. 10 hautboister == oboister; jfr anm. till s. 71 r. 20,

ovan s. 759.

r. 1 1- 1 2 Potz schlapperment, se anm. till s. 21 r. 8,

ovan s. 103. E.

S. 218.

r. 2 strapagen= strapatser, besvär. E.

r. 7 w momento — på ögonblicket, i?,

r. 9 allemand (fr. allemande = tysk) = ett slags ur-

sprungligen tysk pardans, som var särdeles gouterad

i Frankrike på Ludvig XIV:s och senare även på
Napoleons tid. Melodien har en mycket glad och

livlig karaktär och går i
2
/4-takt. Namnet användes

även om vissa snurrturer i olika kontradanser. JSF.

r. 1 2 capriol eg. = bocksprång; danssprång, luft-

språng. E.

r. 18 rosolis, se anm. till s. 140 r. 11, ovan s.

2J2. — Jloribus förefaller här att vara en dryck;

jfr anm. till s. 195 r. 14, ovan s. 28J.
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r. 19 Crampampuli, se anm. till s. 203 r. 3, ovan

s. 28g. — citron, la reine, kummin, olika sorters

brännvin. JV.

r. 20 Petit Badin. Formuleringen av denna och de

tre närmast föregående raderna ger icke fullt tydligt

vid handen, om Bellman menar, att Petit Badin

är blandningen av alla dessa olika drycker i »den

Carafin» eller namnet pä ytterligare nägon sorts

spirituösa. Badin kallades, som bekant, en neger eller

»morian» från danska Västindien som på 1760-

talet skänkts till drottning Lovisa Ulrika och där-

efter var i hennes och hennes familjs tjänst. (Se

om B. f. ö. del III, komm. s. 83 f.). Sannolikt

har denne Badin lånat sitt namn åt drycken, som

måhända hade något gemensamt med hans ansikts-

färg. N.

S. 219.

r. 13 offertygen= offerredskapen. E.

r. 14 stad= ställe. E.

S. 220.

r. 5 grät; T) Gr: 'sorl'. — r. 9 DGr, Eht: 'Syns

stundom lyftas högt . . /; VU, SU, CU: 'Den

stunden lyftes högt ...' — r. 27 Punkteni rad-

slutet bör ersättas av komma. E.

r. 1 kolt, se anm. till s. 199 r. 21, ovan s. 286.

r. 1 3 hvad kransen ger behag! Se anm. till s. 86

r. 24, ovan s. 173.

r. 1 6 ditt = diat. E.
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S. 221.

r. 8 *Högt (så DGr, Eht) här ändrat från Vhw:
'Kring-

5 SU: 'Nu. E.

r. i 5 för ögat --- röjas= skönjas, upptäckas. E.

r. 1 6 /^fa = plumpa (jfr flatskratt).

r. 22 kullrar= turrilar om. j5".

r. 23 ofurs, se anm. till s. 143 r. 6, ovan s. 234.

S. 222.

*r. 17-19 här efter DGr, Eht. I Vhw ha i/ara

skratta, nar han drack (r. 17) och' Höll visst et stop

väl mätt (r. 19) ombytt plats. Den här införda

läsarten synes avgjort vara att föredraga. — r. 25

stjernhvalfvet; DGr, Eht: 'stenhvalfvet\ E.

r. 8 städer= ställen. E.

r. 1 3 skijllra med musköt, se anm. till s. 45 r. 11,

ovan s. 135.

S. 223.

r. 9 Lax, vanligt soldatnamn. En Lax uppträder

även i Fredmans Epistel n:o 38, också där som

underhavande till Mollberg. E.

r. 1 7 Åkerberg. Om någon verklig person härmed

åsyftas är ej känt. E.

r. 19 ff. jag minns som i en yra

At han har blifvit född ar sjuttonhundra-

fyra etc.

Den framställning av Meisner-Ölheims liv, som

Jensen här ger, har mycket litet att göra med den

borgerliga förebildens öden. Jfr ovan s. 48 f.

och 291. E.
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S. 224.

r, 9 Eht: 'hwad är det mer du dog, jag lefwer

qwar i harmen;' raden saknas i DGr. — r. 1

1

DGr, Eht: '
. . . klut, just samma färg som flarn'. E.

r. 8 eahnink, se anm. till s. 201 r. 17, ovan s. 288.

r. 10 netto = alldeles, precis. — barn är tilltals-

nominativ! E.

r. 1 5 skor af pump, egentligen pumpskor == skor,

där ovanlädret medelst beckträdssöm fästes direkt vid

sulan. Detta tillvägagångssätt kallades pumpsning. Se.

r. 21 til Riga. Riga, enligt Carlén (II s. 232)
en av Stockholms äldsta källare, var ända till

långt fram på 1800-talet belägen i Österlånggatan

19, hörnet av Brunnsgränd — i kvarteret Bacchus!

(nr 5). På Carléns tid hade stället dock förlorat

sitt gamla namn. B.

r. 25 Soin, se anm. till s. 39 r. 10, ovan s. 126 f.

S. 225.

r. 2 ff. Sa söker Kärlek dig i malthus, bodar etc.

Vid den tid, till vilken denna parentation är förlagd,

stod Bellman i begrepp att gifta sig. Man har i

Trundmans tal över Meissner-Ölheim velat se »en

bacchanalisk likpredikan över Carl Michael själv,

hållen inför hans stundande uppbrott från ungdoms-

vännerna i Bacchi länder till bröllopsgården och

bruden, som skymtar 'med Fröjas glans och prål'»

(O. Byström i Bellmansstudier 1930 s. 91). Att

B:s teckning av Meissner-Ölheims liv är gjord på

tämligen fri hand, har ovan påpekats, anm. till

s, 223 r. 19.fr. E.
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r. 7 ungbror— ungmästare = »yngste mästaren i ett

handtverksembete » (Dalin). E. — aldermänner, se

anm. till s. 11 r. 16, ovan s. g2.

r. 10 Gröna Jägarn, se anm. till s. 93 över-

skriften, ovan s. 181

.

r. i i tallstrunt-öl. Tallstrunten, d. v. s. tallens

varskott, brukades i äldre tider mycket för att

sätta smak på öl och brännvin. Kajsa Warg
beskriver i sin »Hjelpreda» (1765, s. 522) till-

redning av »Tallstrunt-brännewin». När tallstrun-

tarna voro så långa som en fingerled, skulle de

avplockas och hackas fint; »deraf mätes då ett stop,

hwilket sättes med brännewin i blöt 3 dagar; då

tages så mycket brännewin at det giör 3 kannor

tillsammans med det tallstrunten blöttes uti, hwar-

med det distilleras, och sedan upblandas med
såeker » . Se.

r. 1 7 debitor (lat.)= gäldenär. E.

r. 18 karfstock, se anm till s. 106 r. 12, ovan

s. 194.

r. 23 gräl= ofruktbart grubbel. E.

r. 24 brädspel, pott, se anm. till s. 40 r. 12-26,

ovan s. 128.

r. 26 kjippings-handskar, se anm. till s. 119 r. 8,

ovan s. 206.

S. 226.

r. 2 sin; DGr, Eht: 'din'. — r. 18 ff. Den av-

slutande kören saknas i DGr och Eht. E-
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r. 4 Ordens-carafin, se anm. till s. 35 r. 6, ovan s. 122.

r. 13 vällust, se anm. till s. 21 r: 5, ovan s. 102.

r. '
1 5 «/£=slut, till ända. Z^.

Grenadjär vid Kungl. Södermanlands Regemente 1765— 1779-
Artillerimuseum.

r. 19 Grenadeurer. Med grenadör (även granadör

och, numera alltid, grenadjär) menades ursprung-

ligen en soldat, som hade till uppgift att kasta

Bacchi Orden.
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handgranater (granat av fr. grenade). Småningom
bortlades dessa, men grenadjärerna bestodo alltjämt

av utvalt, storvuxet folk. Till deras uniform hörde

en tid en hög toppmössa, vanligen av styvt läder

med mässingsplåt framtill (se bild). E.

r. 22 rucalvans-skor. Rucalvan, förvrängning av

Rudecardewan (carduan), »ett på sämskadt vis

beredt kal fläder, färjadt så väl hwitt som gult, äfven

rödt och svart, som mycket brukas till lätta skor».

(L. N. Synnerberg, Svenskt Waru-Lexicon, Göte-

borg 181 5, II s. 67.) Se. N. '

r. 23 Signor, se anm. till s. 46 r. 1 och 6, ovan

s. 135 och 136.

Fagott Qhassoii). Nord. Museet. Längd 124 cm.

r. 24 basson == fagött. Instrumentet kallades i Frank-

rike ursprungligen fagot. Denna benämning utbyttes

dock senare mot basson, vilket namn — bassoon —
även upptogs i engelskan, medan de flesta övriga

språk bibehöllo namnet fagot, fagotto. Jn.

S. 227.

r. 5 saffrans-kringlor. Kringlor med eller utan saffran

hörde förr i tiden i vissa trakter av vårt land till

gravölsingredienserna. De voro ovanligt stora och

bakade av jäst vetebrödsdeg samt kryddade med
kardemumma och prydda med intryckta russin. De
fingo ej förtäras på stället utan voro det sista
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som bjöds, når gästerna stodo färdiga att fara

från gravölet. N.
r. 7 ratafia = en sorts likörer, på vilkas beredning

ges exempel i fru Carolina Weltzins år 1808

utgivna Handbok wid Brännwinsbränning och

Destillering, s. 89: »Tag 1 kanna bränwin, */2

stop Meliss-watten, lika mycket kardus-benedikt-

watten, 2 lod angelikasocker,
1

12 lod kryddneg-

likor, 2 lod koriander, 1 lod kanel, 2 lod anis,

1 skålp. socker och 1 lod galgo, krossa kryddorna

och koka upp sockret med så mycket watten, att

det wäl smälter, och slå det jemte kryddorna till

bränwinet; låt det sedan stå 3 weckor i sol eller

wärma, skaka det ofta; hwarefter det filtreras.» —
rossolis, se anm. till s. 140 r. 11, ovan s. 2J2. Se.

r. 1 4 skral; ordet användes tidigare över huvud

taget om kraftigt ljud utan förklenlig bibetydelse

av larm och stoj. E.

r. 18 bestäldt= ombesörjt. E.

r. 20 gällt, se anm. till s. 140 r. 20, ovan s. 2JJ.
r. 24 örlockarne, de ovanför öronen upplagda hår-

bucklorna, som hörde till den på 1770-talet vanliga

stångpiskfrisyren. De kunde vara en eller flera vid

vardera tinningen — den nedersta alltid störst
—

och hade en kraftig volutform. De upphängdes på

stålband bakom tupén (d. v. s. den snävt uppkam-

made pannluggen). — Soldatens »hårcoifur» var

föremål för mycken omsorg i regementsorderna.

Detaljerade bestämmelser om stångpiskans och

»bouclens» storlek etc. utfärdades tid efter annan.

I allmänhet ägde regementscheferna själva bestämma

om frisyren på regementets folk. Se. N.
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S. 228.

r. 9 ar= åra. E.

r. 12 fälsup (dial.-form) = färdsup, färdknäpp. ^
Musiken till Bacchi Orden N:o 18: Bacchi Tempel

öpnadt den 4 December 1777 vid Parentation öfver. .

.

Meissner CEIheim med CB.

Följande partier av texten ha med säkerhet haft

sångmelodi:

»Up Bacchi söner, ställen er.» (S. 211.)

Mel. ej bekant. Par Bricole-handskr. (se s. 7)
hänvisar till Fr. Ep. N:o 56, vars melodi dock

illa passar till texten.

»I våra kittlar den söta floden jäser.»

(S. 212.)

»Med våra sablar vi Dödens ljungeld
möta. » (S. 213.)

Mel. ej bekant.

»Kärlek, vid ditt bloss jag ryser. » (S.

215.) Mel. ej bekant.

»Sete Mamselle, schenste ma Soeur.»
(S. 216— 217.) Par Bricole-handskr. anger som

melodi för denna text Fr. Ep. N:o 6. Denna melodi

kan med en del förändringar rätt väl användas.

»I Bacchi gårdar glömma vi.» (S. 220
— 221.) Mel. ej bekant.

»Vänster sväng, Grenadeurer med häng-
ande flor! » (S. 226— 228.) Par Bricole-handskr.

anger som melodi Fr. Sg. N:o 9. Denna melodi

kan utan svårighet användas, jfn.



Tillägg.

Nedan avtryckes efter FHS s. 158-173 ett parti i

Bacchi Orden N:o 15, vilket ej finnes i här nyttjade

handskrifter (jfr ovan s. 2jo och texten s. 181).

Ulla Winblad.

Ju längre fram jag går, ju högre fältet prålar

Med vattuhvirflars språng, med krus och blomsterskålar;

Den bleka aftonsoln en mild försilfring ger

Åt vattnets stolta skum, som sprids i sanden ner.

Märk, kära Gåse, märk !

G ås e.

God afton, min herdinna!

Quomodo vales?
1 klunk!

Ulla Winblad.

Ödmjuka tjenarinna! —
I Bacchi dyrkan nöjd... Men kära Gåse, märk,

På denna pelarns höjd hvad dråpligt gudaverk:

Der ser du Thisbes flykt framför en lejoninna

Och Pyramus i blod bredvid sin älskarinna;

Se ditåt, får du se på pelarn midtemot

Den sköna Lotis flykt, Priapi bön och hot.

På denna kopparstod, så bräckt och sönderslagen,

Syns flickan Joles bild och Hercules betagen,

1
(lat.) — hur mår du? E.
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Och der en bröllopsfest med Thetis och Pelé.1 —
Drick, Gåse, sjung min skål, blif öm och mig tillbe.

Af offerborden höljd och med nedslagna spisar

En instängd åldrig plan sin svarta öppning visar,

Der vid en lummig gran, så hög och allvarsam,

Timantes hvilar sig bland sina trötta lam.

Men himmel! hvart jag går, mitt öga allt förblindar;

Syns här måntro ej grind' bland alla dessa grindar,

Der min Collin föll kull och somna, yr och blind?

Jo på min ära, jo, just samma röda grind.

Men är det möjligt? — hvad? Comment? jo, på min heder!

Der ligger hjelten sjelf och sina ben utbreder.

Ack! en curiöser grind! ack, en förtrollad äng! —
Hans gula byxor, jo — lät se, jo hans gehäng . .

.

Med ögonen ihop der ligger han förskjuten,

På näsan myror gå och flugor rundt kring truten,

Vidöppen 2 med sitt stop han snarkar och han ler;

Fy! hur dess svarta gap en syrlig ånga ger!

Jag tror att blomstren knapt hans qvalm ha kunnat lida,

Men slutit sina blad och vissnat vid hans sida.

Uff! vakna opp, Collin, och knäpp igen din vest,

Fy! stoppa skjortan in.

1
I detta anförande utvecklar Ulla Winblad en märklig kännedom

om några i Ovidius' Metamorfoser berättade sagor: Thisbe och Pyramus
voro ett ungt par från Babylon ; i tro att Thisbe blivit söndersliten av

ett lejon, dödar Pyramus sig själv; när Thisbe slutligen kommer och
får se sin älskade badande i blod, stöter även hon Pyramus' svärd i

sitt hjärta. — Lotis var en nymf, som älskades av guden Priapus, och
då hon flydde för honom förvandlades till ett lotus-träd (!). — Joh
var konung Eurytus' dotter och vanns av Hercules genom bågskjut-

ning men blev orsaken till hans död. — Havsgudinnan Thetis älskades

av både Zevs och Poseidon men vanns slutligen av hjälten Peleus; vid

deras bröllop, där alla Olympens gudar utom tvedräktsgudinnan Eris

var med, kastade denna in det äpple, som skulle bli så ödesdigert och
ge upphov till trojanska kriget. Thetis och Peleus kärlek hade även
behandlats av Catullus i en dikt och hade senare nyttjats som motiv i

dramer, bl. a. i det verk, som invigde den svenska operascenen 18 jan.

1773, Gustav III:s och Wellanders Thétis och Pelée; möjligen ligger

i Bellmans omnämnande här en anspelning på detta; att den version,

i vilket det här tryckta partiet ingår, under alla förhållanden är senare

än nyssnämnda tidpunkt, är högst sannolikt. E.
2 = utsträckt på rygg. E.
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Collin.

I dag- är Bacchi fest.

Ulla Winblad (till Collin).

Så röda ögon... kors! så purpursprängda kinder!

Gåse (till Ulla Winblad).

Så litet vackert barn och sådan mage trinder!

Collin (till densamma).

Jag skänker dig mitt glas, mitt hjerta och min hand.

Gåse (till densamma).

Hvad skänker hon igen?

Ulla Winblad.

Mitt gamla strumpeband. —
Men Ordensgillet syns: Collin, ligg ej och prata;

Res upp dig ur din säng på denna Floras gata,

Lät oss i ring vi tre jemt dansa på en fot

Och vid pokalers klang vår Canzler ta emot.

Hans sällskap, väl beskänkt, går tryggt i alla faror,

Rikt lastade i dag med ståteliga varor;

Hör hur de sjunga gällt och skratta himmelshögt:

Stig opp och buga dig, din lycka går ej trögt.

Här kommer Canzlern sjelf.

Gåse.

Din höghet vi besinna.

Collin.
Ödmjukste tjenare.

Ulla Winblad.

Ödmjuksta tjenarinna.

Gåse.
Min tjenst.

Ulla Winblad.

Herr Canzlerns skål.
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Planberg.

Jag tackar tusenfalt.

Collin.

Slå i med cer'moni.

G å s e.

Nedsölad som en galt,

Du hatar verldslig prakt och trifs bäst vid ruiner,

Din sinnesfrid består i glas och karafiner.

Collin.

Jag? — Linköpings fiskal? —

Ulla Winblad.

Å, det är ingenting.

Planberg.
Hvem är du?

Collin.

Jo, jag är. .

.

Ulla Winblad.

Fiskal i Linköping.

Planberg.

Hvar ligger Linköping? — Gutår ur dessa floder!

Collin.
Jo uti Linköping.

Planberg.

Godt, godt, min nobla broder:

Är det din födslobygd, säj, minnes du det sjelf?

Hvar är du född? — Gutår!

Collin.

Längst bort vid Götha-elf.
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Planberg (sjunger).

Våra fäder gingo på,

Fast de fingo stötar,

Och för det de kunde stå,

Kallas tappra Göthar. 1

De tappra Göthers skål!

Ulla Winblad.

Och våra fäders stötar!

G ås e.

Drick, hjelte, ut ditt glas! hvad står du der och nötar? 2

Var oförsagd och glad, håll hand i sidan jemt:

En hand i sidan, bror, har mången hjelte skrämt.

Jag" lätte värfva mig, när Juten stog vid gränsen, 3

Ifylde min kantin och tänkte . . . Men si Jensen,

Han känner inte mig.

Jensen.

Hvem är den der som drack,

Som nu slår i igen?

C o 1 1 i n.

Magister Gåse.

Jensen.
Ack!

Så oförtänkt besök, så oförmodad ära:

Jag vågar någon stund till råderum begära —
Om jag dess make sett... Nej, store Jofur

4
,
nej!

Mot hans original är Bacchus conterfej.

Magister Gåse, ack! jag tillstår och bekänner,

Högskolan har ej brist på korpulenta vänner.

Hvarfrån?

1 Dessa rader äro de första i den gamle karolinen, lantmätaren

Vilhelm Kruses (1674— 1739) mest bekanta patriotiska kväde. E.
2 = ser dum ut, fånar. E.
3 Carlén antar, att Gåse menar året 1743 eller 1744, då danskarna

efter freden med Ryssland hotade Sverige med krig. Att den verklige

G. någonsin tog värvning finnas ej några uppgifter om. E.
4 Se anm. till s. 143 r. 6, ovan s. 234.



2 Tillägg

Gås e.

Från Upsala.

J en s en.

Per Deo 1
, som ett svin!

Planberg.
En ståtelig gestalt!

Jen sen.

Med skabb och med latin!

Ulla Winblad.

Kom, sättom oss i ring och lät oss litet flåsa!

Oss gläder vattnets sorl, och vestanvädren blåsa.

Planberg.

Pille

!

2 stopet numro tre: hvad bryr jag mig om vind

Jag samlar mina rus och gör min mage trind.

Drick, bröder, drick som jag, kom, lät oss discurera:

På vin jag mig förstår.

G ås e.

På öl jag ändå mera.

Planberg.

Ja när det är bastant 4
, så är det just en charm,

Förträffligt mot colik: — man blir så god och varm.

C o 11 in.

Ja säkerligen det.

J e n s e n.

Nej då är bränvin bätter;

Ty posito 5 jag dör, det lif uti mig sätter,

Och det gör inte öl.

(lat.) = vid Gud! E.
Se anm. till s. 43 r. 11, ovan s. 133.

= diskutera, drylta (en sak). E.
= starkt, kraftigt. E.
(lat.) — antaget att . . . E.
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Planberg.

Hvar sak har sina skäl

:

En sup är menskans lif och deraf mår hon väl.

J e n s e n.

Kom an, en sup likör . .

.

(E d e uppträder).

Planberg.

Der kommer en tillbaka:

Bjud denna lärda man sin sup och oljekaka, 1

Säj musikanterne, i templets förhus der

Fins vin och öl och mjöd för hvaren som begär.

Pille! Jensen, skutta dit, tre flaskor må du taga,

Som Loth se dig ej om när du skall tädan draga;

Att du ej stannar qvar bland slagsmål och gevalt

Och både du och vin förvandlas uti salt.

Du vet, vid basfioln så hänger Movitz' lyra,

Der bakom står ett stop.

Ede.

Ölstopet numro fyra.

Planberg.

Står något helgons namn på locket inuti?

Ede.

Jo Jockum Bryggare 2 och anno nitti tri.

Planberg.
Det skall du taga hit.

1 Se anm. till s. 104 r. 5, ovan s. 192.
2 Jockum Bryggare. Jochim (Jochum, Joachim) Alstedt, bryggare-

ålderman i Stockholm, dog 1680, efterlämnande änka och 10 barn.

J. var stor fastighetsägare och rådde bl. a. en tid om nordöstra hörn-

huset vid Lilla Nygatan och Tyska brinken, varför denna del av den
senare gatan ända till den stora gatunamnsomdöpningen 1885-87 kallades

Jochum bryggares gränd. Enligt Carlén (II s. 181) skulle J. varit

ogement tjock, dum och högfärdig samt identisk med den i Hallmans
»Finkel eller Det underjordiska brännvinsbränneriet» uppträdande

Jockum Distillator, hvilken »icke kunde förmås i sitt sinne att gifva all

verldslig lärdom företräde för konsten att distillera». B.
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J e n s e n.

Schon ausgetrunken, Bruder,

Hos mor i Gaffelgränd 1 bland svin och granna luder,

Bland båtsmän, rodderskor, bland spelmän och patrask

;

Det var Allhelgondag, som Canzlern vet ...

Planberg.
Pladask

!

Örfilar och respekt! ljug friskt, när du förtäljer!

Fem nymfer i en säng, det gör mig fem buteljer:

Malena drack en hel, men Lotta blott ett glas,

Bergströmskan 2 drack ock en, och en drack mamsell Spas; 3

Inalles fyra, pille!

J ensen.

Ändå ett glas är öfver . . .

Ulla Winblad.

Herr Canzlerns kusk och jag.

Gåse.
En sup jag sjelf behöfver;

Snart klämtar Trundman, bror, och procession gör sväng:

Pille, Jensen! drick, kamrat! ä vous, mon frere Collin!

Pille, hit en tallrik fisk från templets tjenarinnor,

Knip några oljebröd utaf de gamla qvinnor,

Men skynda, som en il, ty tiden är så knapp:

Spring, härold, följ du med, spring båda två i kapp.

Välkomna snart igen, jag super och raljerar;

Det händer sig ibland, när Bacchus pokulerar,

Så syns Anakreon.4

1 Gaffelgränd, västerut från Skeppsbron gent emot Sjömanshuset,

där trafikleden delar sig som en gaffel i Lilla Hoparegränden och
Pelikansgränden. B,

2 En krögerska Sara Bergström, hustru till en besökare (= tull-

vaktmästare) förekommer ofta i polisens diarium, anklagad för att ha
haft sina kroggäster sittande över tiden. Sn. (E.)

3 »Mademoiselle» Katarina Dorotea Spaas var en ganska känd
demimondedam i Stockholm. 1769 var hon piga hos en bokhållare

Söderman, och 1 770 uppträder hon som fästmö till kofferdikaptenen

John Barck. Sn. (£.)
4 Grekisk skald (500-talet f. Kr.), som särskilt sjöng vinets och

kärlekens lov. £.
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Planberg.

Prins Absalon du mins

Så litet som jag vet hvar Brunsvigs-mumma fins!

Gås e.

Anakreon — gutår! just så min hjelte heter,

Den vittraste jag läst bland Grekiska poeter,

Den tiden som jag las.

Planberg.

Drick, Gåse, med 1 du mins;

Linköpings skål', gutår! och stadsfiskal Collins!

Collin.

Förbundne tjenare, domkyrkans skål!

Planberg.
Jag tackar!

Ulla Win blad.

Och stadens äldstas skål!

Collin.

Kors svetten af mig lackar.

Här står jag", här vid grind, så surögd, glad och skön,

Glömt redan stadens namn, min fullmakt, tjenst och lön,

Båd riksdagsval och mynt och embetsmanna-faror.

Stöt i trompeterna, ur vägen, nymfer, maror!

Jag slår er allihop — jag slåss och blir fatal
2

,

Jag gör sjelf hvad jag vill, ty jag är sjelf fiskal.

J e n s e n.

Sånär jag stupat kull med dessa helga fiskar,

Med tårtor, mjölk och mjöd, buteljer, glas och diskar;

Den bördan var mig tung. Men Trundman mötte mej,

Han med en flaska sprang och sjöng och ropa hej . .

.

Herr Canzler, den och den uti min själ och njurar,

Om icke Movitz syns, från templets höga murar,

Förmodl. fel för 'men' (= medan); Carlén: mens. E.
= obehaglig. E.
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Med blommor på sin hatt, med svarta ögonbryn,

Med händerna i kors, pukpinnen hvälfd i skyn.

Han ramlar 1 på altan a så häst och oxe skenar,

Den skrämda hjorten flyr emellan trädens grenar;

Herdinnor, barn och lam de undra på allt vis

Och maka sig så smått till Bacchi paradis.

Trompetens herrebåd 3 kan jordens Gudar smärta,

Jag kände blodets eld och örats band med hjerta!
4

Dock, himmel! här ej strids: bort kulor, blixt och mord

Här dyrkas Vinets Gud kring Ceres' blomsterbord.

Men Trundman viste mej sin heta barm och bringa:

Hvart springer du? sad jag; han svara: lät mig springa;

Och då jag såg, han bar en tafla på sin rygg:

Jag hant ej skönja mer för flugor, dam och mygg;

Hon blänkte emot soln som sjelfva tempeldören.

Se'n såg jag målarn Ek, den gamle kommendören;

Han sprang i gräset flink och grymta som en galt.

Jag tror, herr Canzeler, jag bildar 5 hans gestalt;

Försök, jag vill mig sjelf i bränvinstumlarn spegla.

Rödt hår och gyllne skägg, spitsnosig som en kägla,

Precis just samma bild och samma andedrag, 6

Af samma dubbelt-öl just samma stank som jag;

I barmen svart och bar, helt styf i arm och sena,

Med ögonen helt små och ögonlocken klena,

Hans hals så lång och smal, så knölig som en bog,

Just lik en tom butelj på en förstörder krog.

Med taflan damp han kull, jag fick då tid att fråga

Hvarthän han ärna sig i sådan ångst och låga;

Han skrek: hör Movitz' sorl och fråga inte mej! —
Kapitlets pukor hörs kring Bacchi conterfej.

Der står allting tillreds och Trundmans nycklar glimma,

Snart portarne slås opp med ljuflig lukt och imma,

Härolderna gå fram.

1 = slår häftigt (på pukorna). E.
2 Se anm. till s. 146 r. 14, ovan s. 236.
8 = budskap om höga herrars ankomst. E.
4 = 'och hur örat är förbundet med hjärtat' (när han hör ti

:en, blir hans hjärta upptänt). E.
6 = ger en bild av. E.
6 Fel för 'anletsdrag'?
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Planberg.

Magister Gåse, kom!

J e n s e n.

Se'n, Ers Magnificens, så vände Trundman om.

Planberg.

God klang i detta kärl; — ty skål för våra bröder,

Båd den, som lefver full och den som full blir döder;

Som fröjdas bland den flock der blodets bildning 1 gör

Att torparn blir patron och krögarn är seigneur.

Gutår! livad säger jag? stor sak i allt jag pratar,

Nu är min själ så from, att Satan knapt hon hatar:

Lungvåt är min peruk af regn, af öl och vin.

Klang för bror Skagerborg: drick, Ulla, min kusin:

Klang för bror Fuchs, bror Stoltz, bror Stobitz 2
;
klinga, syster,

Svälg, Ulla, noch ein mahl, ett qvarter, om dig lyster.

Men Ordensgillet snart begynner procession,

Bevar oss, Jensen, pille! glöm inte oration.

Gäck, fröjdas i din själ och stärk din bildningsgåfva 3
;

Homerus, gäspar du? fy! skall poeten sofva?

Knäpp lifstycke igen, läs öfver utantill,

En kallsup 4 gör dig godt.

Jensen.

Ja väl, en hel Barill.
5

Gåse.

Sup inte mig förbi — men bara du ej skämtar

Och dricker för mig ut.

1 = sammansättning. E.
2 Bror Skagerborg. Enligt Carlén (II s. 186) identisk med Erik

Schagerborg, hovinköpare eller providör vid kronprinsens hov 1768.

Kallas f. d. hovprovideur i 1785 års taxeringslängd. Bror Fuchs, bror

Sto/tz, bror Stobitz Carlén (II s. 186) säger, att »om dessa bröder har

traditionen icke lemnat någon underrättelse». En Johan (Johannes)

Fuchs var åren 1782-87 anställd i hovkapellet som valthornist. B.
8 =v fantasi. E.
4 Brännvinet dracks annars ofta varmt eller i varma blandningar. E.
6 = mindre tunna, innehållande åttondelen av ett fat. Se.
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Planberg.

Tyst! klämta det? — Det klämtar,

Pukslagarn — tyst! var tyst — tyst! tydligt hör jag pinn,

Som slamrar mot en brädd och leker på ett skinn.

Här blir kapitlebud, klang, gubbar, i pokalen!

Kusin Collin, kusin! hvar är den stadsfiskalen?

Hvar är han? Jensen pille!

Jensen.

Han står vid väggen der.

Myrbränvin 1
tål han ej och inte rönnebär;

Han flåsar bara eld ur tungspen och mungipa;

Blott vid hans 2 andedrägt jag kunnat tändt min pipa,

Så tapper är Collin.

G åse.

Tolf gånger värre jag:

Röd som en cherubim 3
, på verldens domedag,

Som stiger ur ett moln och under ångst och vrede

Trummetar uti skyn.

Planberg.

Ge rum för kyparn Ede
Och släpp bror Öhman fram.

Ede.

Nu procession går ut

Och templet öppnas skall.

Öhman.
Kapitlets skål!

Planberg.
Schmeckt gut!

Ede.

Tillreds med glas i hand, Kapitlet sammanstöter

Och följs till templet åt.

1 Se anm. till s. 160 r. 8-1 1, ovan s. 252.
2 Blott vid hans —> vid hans blotta. E.
3

cherufrim, se. anm. till s. 25 r. 23, ovan s. 107.
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Planberg.

Tvi dej, hvad du är söter

!

Barhufvud, inga skor och ingen skjorta se'n;

Dig felas horn på knä, så vor' du djefvulen -

Der kommer han igen.

Ede.

Gutår, jag glömt berätta,

Att Ordenstaflan strax på templets mur vi sätta.

Ö h m an.

Men jag fick ingen sup.

Ek.

Än jag då, fattig Fan

!

Planberg.

Hurra 1 med hattarna: skål Movitz på altan!

Si hvar han står
2 så full bland trummor och fastager,

Rödbrun och mör i mun med svarta små mustascher:

Se oppåt, bröder, se! måntro han hör oss grant ...

Skål, Movitz ! - - - Timp.

Jo, minsann! poli och obligeant!

Broder Gåse! kom, herr magister,

Tag ditt glas i hand, följ mej :

Du din skolfux, krumpen och bister,

Reta aldrig Bacchus med nej.

Klang, gutår! all lust vi röna.

Jensen, spring för 3 procession:

Dansörn kring ner i det gröna,

Vinet eldar hvar person. :||:

1 = 'sväng', 'vifta'. E.
2 hvar han står = hur han står där. E.
3 = framför. E.

— Bacchi Orden.



J20 Tillägg

Vin i flaskan — hurra grassatum

:

1

Hej du Linköpings fiskal!

Glöm fatalier, plikt, dag och datum,

Stämning, böter och reversal.

Öhman, drick, jag skall dig kröna

Båd vid vår och Fröjas thron:

Dansörn kring ner i det gröna,

Vinet eldar hvar person.

1 grassatum här = hej ! E.



Förteckning pä använda förkortningar J2I

Förteckning på i kommentaren använda

förkortningar.

BPA = Bellmans Poetiska arbeten till är utg. av

G. E. Klemming, Stockholm 1872 (jfr ovan s. 4).

Bagge, Anm. = Musiken till Carl Michael Bellmans

sånger, arr. av E. Drake, med anmärkningar av

J. Bagge, Stockholm 1881.

Carlén = Samlade skrifter af Carl Michael Bellman,

utg. af J. G. Carlén I-V, Stockholm 1861.

Dalin = A. F. Dalin, Ordbok öfver sveaska språket I-II,

Stockholm 1850-53.

Drake, Anm .
— Musik till Valda skrifter af Carl

Michael Bellman arr. och med anmärkningar av

E. Drake, Stockholm 1836-37.

Flodmark = Flodmark, Bellmansfigurerna, Stock-

holm 1895.

Flodmark, B. u. — y. Flodmark, Bellmansmelodiernas

ursprung, Stockholm 1882.

Hellquist — E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok,

Lund 1920-22.

Lundberg = G. Lundberg, Bellmansfigurer. Stockholm

1927.

Orrelius = M. Orrelius, Köpmans- och Material -Lexicon,

Stockholm 1797.

Sondén == Valda skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén] I-VI, Stockholm 1835-36.

Beträffande förkortningarna BFE, BHB, FHS och

handsskriftssigna se ovan s. J ff.
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Register till kommentaren.

Detta register omfattar endast huvudorden för

varje not. De rent språkliga förklaringarna ha i regel

ej registrerats.

I.

PERSONREGISTER.

Agrell, A. J., 15.

Ann-Catrinken (Boursell), 107.

Apelstubbe, P. M., 17.

Aristarchos, 266.

Baucis, 2jj.
»Beckmanskan», 254.
Bercho, J. F. von, 18.

Berg, tapetmakare, 203.

Boursell, J. F., ig.

Bredström, P., 25g.
Brynilda, 222.

»Caj sa Stina», 217.
Collin, Pährj 20.

Damien, R. F., 134.
»Devallskan», 218.

Ede, W., 235.
Egge, J. U., 131.
Ek, Lotta, 217.
Ek, målare, 167.

Euklides, 266.

Glock, J., 21.

Granschoug, J. F., 7? (bild).

Gåse, E. A., 23 (bild).

Halling, L., 22.

Hanell, C. C., 233.
»Hans Jergen», 132.

Hasselgren, Carl, 26.

»Herman Advocat», 238.

Holmström, A. F., 28.

Händel, G. Fv 160.

Israelson, Joseph, 31 (bild).

Jensen, J. H. (Janke), 35.

»Jeppe Berg», 163.

Jofur, 234.

Kammeckér, C. 108.

Kihlberg, ]., 37 (bild).

Knapp, J. R. (Knapen), 38.
Kolmodin, L. K., 40.

Kämpendahl, 43.
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»Liljans mor», 122.

Lucidor, L., 234.
Lundbeck, P., 44 (bild).

Lundholm, E., dö.

» Maij a-Lisor », 260.

Meissner, D., 48.

Mithridates, 2Q2.

Mollberg, . L., 49 (bild).

Mowitz, ¥., so (bild).

»Munsieur Snus», 265.

Nordström, E., 256.
Norrcross, J., 133.
Nybom, Z., J2.
Nystedt, J., jj.
»Näbba Lena», 27/.

»Ormens pigor», 217.
Ovidius, 266.

»Per Målare», 210.

Pergolesi, G. B., 160.

Philemon, 253.
Planberg, P., jj.
Plat(en), L. von (»Platskan»), 2J3.
Plutarchos, 266.

Pratenius, C. J., 55.

Ravaillac, F., 134.

Sigurd Sven, 222.

»Spinnhus- Hercules»,' 2g4.
Stenberg, N., 58.
Stenbit, D., 102.

Stendecker, J. K., 60.

Tantalus, 228.

Themis, 23g.
Thukydides, 266.

Tilas, S. O., 215 (bild).

Treffenberg, A. L., 178.

Trundman, D. J., 62 (bild).

Tullgren, visiteur, 18g.

Ulricka (Boursell), 107.

Wannenmacher, G., 63.

Vergilius, 266.

Westerberg, S., 66.

Wickman, Fru, 254.
Winblad, Ulla, 66 (bild).

Wolfdauer, J., 68.

»Åkerbloms Beata», 285.

Åvall, P., 71.

Öhman, G., 73.

Österman, P., 73.

II.

TOPOGRAFISKT REGISTER.

Aganippen, 143.

Bollhus-gränd, 263.

Bruna-Dörn, 127.

»Eggens», 731. •

Elysium, 183.

Eriksberg (»Träsket»)> 163 (bild).

Förgylta Draken, 182.

Gröna Jägaren, 180 (bild).

Gröna Lund, 187 (bilder).

Gröna Solen, 122.

Högbergsgatan, 288.

Kålmätar-gränd, 227 (bild).
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Lilljans krog, 160 (bild).

Mjölnargården, 187 (bild).

Reisens caffe-hus, 107.

Riga (källaren), 301.
Rosendal; 224 (bild).

Solen, 126.

Tartarn, 228.

Tre prinsar, Norrköping, 131.
» Träsket» (Eriksberg), 163 (bild).

Victoria, 171 (bild).

Yxsmeds-gränd, 256.

III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR.

Actor, 221.

»Aetas commendat Bacchum —
Veneremque juventus», gy.

A la Genéve, 21g.

Allemand, 2g8.

Alonge-peruque, 103.

Amo, amavi, 26g.

Astrilds bindel, 221.

»Aut Caesar aut nihil», g4.

Bachalaureus, 263.

Bacchanaliska vapensköldar, 112
(bilder).

Bacchanaliskt adelskap, 110.

Bacchi Orden, 11.

Bacchi Ordens dag, 73.

Barbara dag, 186.

Baril, 284.

Basson, 304 (bild).

Berliner-blå, 270.

Björcklaka, 174.
Blåkulla, 128.

Boricka, 238.

Bourgogne-vin, 221.

Brandvakt, 141 (bild),

Brasillie-träd, 224.

Bregal, 114.

Brädspel, 128.

Brännvinsbröd, 286.

Brännvinsförbud, 267.

Buldan, ig8.

Calmink, 288.

Capriol, 237.
Carosse, 264 (bild).

Cattun, 220.

Ceremoniel (Bacchi Ordens), 74.

Chanonaise, 220.

Chapeau bas, 734.

Chignon, 144 (bild).

Cithra, 22g (bilder).

Confonium, 224.

Couleur de chair, 733.

»Cyclopens ugn», 270.

» Cypresser» (begravningspoesi),

180.

Damast-kjol, 222.

Danto-sup, 283.

Danzigerdoppel-bier, 240.

Dubbelt öl, 14g.

Engageanter, 260 (bild).

Enkelt öl, 14g.

Exempli gratia, 272.

Fagott, 304 (bild).

Fallvalk/^.
Fenckol, igj.

Fembock, 272.

Finsk lura, 173.
Fleutravers, 133 (bild).

Floribus, 283 (bild).
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Fluss, 283.
Frisyr, 144.

Frontinjack, igö.

Fuga, 22g.
Fyrtyg, 236 (bild).

Gilstufast, 208.

Glasform för ljusstöpning, 223
(bild). •

Glasgow-sill, 28g.

Glitter, 21g.

»Gode Herre och man», 82.

Grenadjär, 303 (bild).

Guld-cantiller, 263.

Guld-graman, 2g8.

Gumriks-korn, igj.

Gutår, 81.

H alfärmar, 132.

»Hodie mihi, eras tibi», g2.

Hoglands-vin, 180.

Hony soit, qui mal y pense»,

158.
Härolds-kåpa och spira, 112

(bild).

Häroldsämbete, iyg.

»Ignoti nulla cupido», 138.

Insyltad gås, 16g.

»Invidia glorias comes», 212.

Jus publicum, 238.

Karfstock, JQ4.

Kaross, 264 (bild).

Karpus, gg (bild).

Kittay, 226.

Klippings-handskar, 206.

Knä-rem, ig4.

Kolt, 286.

Korsgevär, 2g4 (bild).

Krambambuli, 28g.

Kredens, 163.

Kypartafla, 142.

Kämnärs-rätt, iyg.

La chaine, 83.

Lavendel, 143.

Lillepytt, nj.
Lira, gi (bild).

Luta, 2Qj.
Lyra, 233.

Madera, 231.

»Maeckels pålska», 163.
Maijstång, 106.

Malvasir, igö.

Mandelskaft, 233.
Mendiskt vin, 232.
Mensa rotunda, 287.
Minervas oljeträn, igj.

Mjöd, 1J3.
Muff, 206.

Myr-brännvin, 232.

Nattkappa, 20g,

»Ne sutor ultra crepidam», 757.
»Nititur in ardua virtus», 211.

Noppkins-kjol, 260.

»Nulla dies sine linea», 81.

»Nunciat auroram gallus», 13S.

Nyckel-harpa, 23g (bild).

Oboe, 13g (bild).

Oboe d'amour, 22g.

Officiant, 97.
Oljo-qvistar, 116.

Ordens Canceller, j8.

Ordens-carafin, 122.

Ordens-ler-credens, 163.

Ordens-peruken, yS.

Ordens-riddarbord, 168.

Ordo aurei velleris, So.

Orgia, 167.

Oscobad, igö.

»O tempora, o mores», Si.

Parentation, 101.

Pas-pied, 83.

»Patria ubi bene», g2.

Paulun, 220.

Pelise, 221.

Peruque, 144.

»Petit Badin», 2gg.
Petum optimum, 287.

Pisk-peruk, 2g6.
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»Plus ultra», 77.

Pollett, 222.

Pomerantz, 207.

Ponceau-röd, 138.

Pontac, 205.
Porssöhl, 173.

Portugis (Portvin), 12g.

Prestaf, 103.

Puderhatt, 287.

Pumpskor, 301.

»Qui bene bibit — Bene dormit»,
" 10g.

Rack (ärrac k), 284.

Ratafia, 303.
Redoute, 163.

Regalpapper, 103.

Regarns-strumpor, 227.

Riddarbord, 168.

Riddar-choret, 102.

Riddared, 82.

Riddare-predikan, 7g.

Riddar-kåpa, Q2 (bild).

Roberonde, 254 (bild).

»Rosor och guldbeslag», g8.

Ros-solis, 232.

Rucalvans-skor, 304.
Röd kappa, 240.

Safflor, 133.
Saffrans-kringlor, 304.
Salopp, 2g6 (bild).

Saraband, 173.
Semelemyten, 140.

»Semper adsum», g^..

Seraphims-peruque, 106.

»Sic itur ad astra», 212.

»Sic transit gloria — », 274..

»Sign Gott», 242,
Silfverglitt, 166.

Silfver hängslen, 737.
Silkesqvast, 242.

Sjöskumspipa, Jd8.

Skallmeija, igo.

Skattmästarn utaf Orden, 77.

Skin-carpus, ig4.

Skorpa som tilltugg, 83.

Skuren rund peruque, 148.

Solhatt, 234.
Spiror, 76 (bild).

Strumpor med kilar, 282 (bild).

Struva, 770.

Stråperlor, 21g.

Stubb, 234.
Stånddrabant, 201 (bild).

Stöfletter, 20Q.
Sulpitii dag, 213.

Sultan, 21g.
Surtout, 226.

Såcker-strufva, 770.

Tafft, 103,

Tallkvast-ved, 797.
Tallstruntöl, 302.
Touche (tusch), 272.

»Trahit sua qvemque voluptas»,

211.

Troglodyter, 268.

Tullbom, gg.
Tull-special, 104.

»Tyska claven», 237.

Ungerskt vin, 231.

»Ut ad aquam cervus», 138.

Valspråk, 77.

»Veni, vidi, vici», p^.

Verkgesäll, 238.

Vin de grave, 221.

»Vircka din tapet», 210.

Ålderman, g2.

Ägg-pounche, 20g.

Örlockar, 303.










